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Кушымта
к Советы карары Осиново авыл
җирлеге нче 57 ел 25.10.2021.
җирлеге яшел Үзән
муниципаль район
Татарстан Республикасы
ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ КАГЫЙДӘЛӘРЕН ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ ОСИНОВО АВЫЛ
ҖИРЛЕГЕ ЯШЕЛ ҮЗӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
I. Гомуми нигезләмәләр
1. Төзекләндерү кагыйдәләрен территориясендә Осиново авыл җирлеге ,
Зеленодольск муниципаль районы, Татарстан Республикасы (алга таба - Кагыйдәләр)
эшләнде вәкаләтләрен тормышка ашыру кысаларында, Федераль законда каралган
06.10.2003, № 131-ФЗ «оештыруның гомуми принциплары Турында " Россия
Федерациясендә җирле үзидарә»нигезендә федераль законнар турында әйләнә-тирә
мохитне саклау, халыкның санитар-эпидемиология иминлеге, башка норматив-хокукый
актлары, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һәм муниципаль норматив
хокукый актларга.
2. Бу Кагыйдәләр үтәү мәҗбүри барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан
бәйсез рәвештә, аларның оештыру-хокукый формалары.
3. Бу Кагыйдәләр гамәлдә бөтен территориясендә җирлеге һәм билгели таләпләр:
-эчтәлеге буенча биналарны да кертеп, торак йортлар), корылмаларны һәм җир,
алар урнашкан, к тышкы кыяфәте фасадларны һәм коймалар куелды, тиешле биналар
һәм корылмалар;
-к исемлеге төзекләндерү эшләре һәм ешлыгын, аларны үтәү;
-к тәртибен билгеләү катнашу милекчеләр бина аларда) һәм корылмаларын
төзекләндерү;
-оештыру, җирлек территориясендә төзекләндерү (кертеп, урамнарны яктырту,
яшелләндерү, урнаштыруга күрсәткечләр белән наименованиями урам һәм йорт
номерлары, урнаштыру һәм карап тоту " кече архитектура формалар).
4. Проектлау һәм урнаштыру элементларын территорияләрне төзекләндерү
нигезендә гамәлгә ашырыла градостроительным һәм җир законнары, махсус нормалар
һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, Кагыйдәләре, җир биләмәләреннән файдалану
һәм төзелеш, проект документациясе расланган билгеләнгән тәртиптә.
5. Бу Кагыйдәләр түгел регулируют мөнәсәбәтләрне оештыру буенча көнкүреш
калдыкларын җыю, чыгару, ташу, утильләштерү һәм эшкәртү , торак-коммуналь һәм
сәнәгать калдыкларын авыл җирлеге территориясендә.
II.

Төп төшенчәләр

Гамәлгә ашыру максатларында Кагыйдәләрнең кулланыла түбәндәге төшенчәләр:
1) автомобиль юлы җирле әһәмияттәге объект инфраструктурасы өчен
билгеләнгән транспорт чаралары хәрәкәте һәм турниклар эченә җир кишәрлекләре
чикләрендә юлына бүлеп бирелгән полосаның автомобиль юлының урнашкан һәм
аларда яки астында алар конструктив элементларын (юл полотно, юл катламы
алыштырылды һәм мондый элементлары) һәм юл корылмалары булган, аны
технологик өлеше, саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары да,
производство объектлары элементлары обустройства автомобиль юллары;
2) арборициды - химик матдәләр кулланыла торган каршы сорной агач-куак
массивы буйлап;
3) бесхозяйное транспорт чарасы - транспорт чарасына, ул юк милекче яки милекче
түгел, аның билгеле булса, әгәр дә башкасы законнар нче милек хокукын ул милекче

баш тарткан;
4) территорияне төзекләндерү - эшчәнлеге буенча чаралар комплексын гамәлгә
ашыруга кагыйдәләре белән билгеләнгән муниципаль берәмлеге территорияләрен
төзекләндерү юнәлтелгән тәэмин итү дәрәҗәсен күтәрү һәм уңайлылыгы, яшәү
шартларын гражданнарның буенча поддержанию яхшырту һәм санитар һәм эстетик
торышын муниципаль берәмлеге территориясе эчтәлеге буенча торак пунктлары
территорияләрен һәм урнашкан әлеге территорияләрдә объектларны, шул исәптән
территорияләр,
гомуми
файдаланудагы
җир
кишәрлекләрен,
биналарны,
корылмаларны, тирә-юнь территорияләре;
5) балтырган Сасна - зур травянистое үсемлек, төре төрдәге балтырган гаилә
зонтичные. Үсемлек сәләтенә ия вызывать көчле озак заживающие ожоги;
6) брошенное транспорт чарасы - транспорт чарасына, оставленное хуҗасы кадәр
алты ай һәм аннан хәлдә түгел исключающем ирекле керү, аңа башка затлар
(нәтиҗәсендә булмау, ишекләр, элементлар остекления кузова, башка элементлар
кузова, незапертых ишекләр, булмавы запирания ишекләр һ. б.), ә шулай ук ия булган
кеше билгеләр булмавы куллану билгеләү буенча (спущенные көпчәкләре булмау
көпчәкләр, башка конструктив детальләр яки башкалар), һәм булган, шул ук вакытта
гомуми файдалану урыннарында (йорт яны территорияләрендә) юк өчен билгеләнгән
саклау, транспорт чаралары, препятствующее йөрү, проходу җәяүлеләр, территорияне
йөрү, спецтранспорта һәм мусороуборочных машина янына подъездлар һәм мусорным
контейнерам һәм (яки) размещенное бозып Кагыйдәләрнең таләпләрен;
7) бункер - мусоросборник өчен каралган калдыкларны ташлау;
8) вертикальное яшелләндерү - куллану фасад поверхностей биналарны һәм
корылмаларны да кертеп, балконы, лоджии, галереясе, подпорные стенки һ. б.
урнаштыру өчен аларга стационар һәм мобиль яшел үсентеләр;
9) внутриквартальный (җирле) йөрү - автомобиль юлы, предназначенная өчен
транспорт һәм җәяүлеләрнең интенсив хәрәкәте нче магистраль урамнарын к
төркемнәре торак йортлар һәм башка урыннарга кварталының;
10)
торгызу, төзекләндерү - эшләр комплексы, турниклар эченә сыйфатлы
торгызу һәм ясалма каплауны бөтен ширину юллар, тротуар, обратную урнаштыруга
бордюрного таш, торгызу һәм туфрак катламын ремонтлау газонов астында борону
белән чәчәр газонных үләннәрне һәм утырту бозылган яшеллек, торгызу һәм реклама
конструкцияләрен һәм башка төзекләндерү элементларын;
11)
газон - травяной покров, төзелеп килүче орлык чәчәр махсус подобранных
үләннәрне, ул фоном өчен посадок, парк корылмалары һәм мөстәкыйль элемент
ландшафтной композицияләр;
12)
гербицидлар - химик матдәләр кулланыла торган өчен юк растительности;
13)
кунакнамә стоянка - ачык мәйданчык, предназначенная кую өчен җиңел
автомобильләр килүчеләрне торак зоналар;
14)
балалар мәйданчыгы - участогы, җир, өске урнашкан объектлары өчен
билгеләнгән уеннарны балалар (таулар, карусели, таган, песочницы һәм (яки) башка
мондый объектлар);
15)
дворовая территориясе - сформированная территориясе, прилегающая
карата бер яки берничә күпфатирлы йортлар һәм булган гомуми кулланышта йөри
яшәүче анда затлар яки җәмәгать биналарга һәм обеспечивающая аларның эше. Бу
ишегалды территориясендә күпфатирлы йортларга урнаштырыла, балалар өчен
мәйданчыклар, ял итү урыннары, киптерү белья, автомобильләр кую, яшел насаждения
һәм башка объектлар иҗтимагый файдалану;
16)
ишегалды төзелгән - вакытлыча ярдәмче корылмалары урнашкан җир
участогында (шђраб базлары, голубятни, сарайлар һ. б.);
17)
домовладение - шәхси торак йорт белән дворовыми постройками һәм җир
участогы, анда әлеге йорт урнашкан;
18)
домовые билгеләрен аншлаг (библиографик күрсәткече исемен
урамнары, мәйданнары, проспекты), номерной билгесе (библиографик күрсәткече
номерлары йорт корпуслары), библиографик күрсәткече номерын подъезд һәм фатир,

халыкара символы мөмкинлеген объект инвалидлар өчен флагодержатели, истәлекле
такталар, полигонометрический билгесе итеп, библиографик күрсәткече янгын
гидранта, библиографик күрсәткече грунт геодезия билгеләрен, күрсәткечләр, камера
магистрале һәм кое су челтәре файдалануга тапшырылды, библиографик күрсәткече
канализация, библиографик күрсәткече корылмалар, җир асты газ;
19)
сыек көнкүреш калдыклары - хуҗалык-көнкүреш сточные су,
образующиеся нәтиҗәдә, халыкның яшәеше һәм сбрасываемые шул корылмалары
һәм җайланмалары түгел подключенные (технологик яктан түгел присоединенные)
үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу өчен билгеләнгән һәм кабул итү һәм
җыелган суларны;
20)
бина - объектка капиталь төзелеш гөлсия үзе бердәм объемную төзелеше
системасын (төзелгән нигезендә бер төзелешкә рөхсәт), ул мөмкин существовать,
реконструироваться һәм эксплуатироваться автономно;
21)
яшеллеккә - җыелмасын агач-кустарниковой һәм травянистой
растительности өчен билгеләнгән территорияне;
22)
җир кишәрлеге бер өлеше земной өстендә, чикләре билгеләнде, аның
федераль законнар нигезендә;
23)
җир эшләре бара - эш белән бәйле выемкой, укладкой грунт, бозып
усовершенствованного яки грунтового каплау территориясендә яисә төзелеше
(укладкой) усовершенствованного каплау юллары һәм тротуарлар;
24)
зона эшләрне алып бару - огражденная территориясе, анда разрешены
төзү буенча эшләр, инженерлык коммуникацияләрен салу, капиталь һәм башка ремонт.
Үткәрү теләсә нинди төрләрен (тыш, авария хәлендәге), складирование җиһаз
материалларын, калдыкларны, техник инвентаре читтә тиешле коймалар куелды
тыела;
25)
инженерлык коммуникацияләре челтәрләре инженер-техник тәэмин итү:
суүткәргеч, канализация, җылылык, торбалар, электр үткәргеч линияләр, элемтә һәм
башка инженерлык корылмалары, гамәлдәге йә прокладываемые бу территориядә
Осиново авыл җирлеге;
26)
контейнерга - мусоросборник өчен каралган ташлау каты коммуналь
калдыклар кала, эре габаритлы калдыкларны;
27)
контейнерная мәйданы - урын (мәйдан) туплау каты коммуналь
калдыклар, обустроенное таләпләре нигезендә, законнар, Россия Федерациясенең
әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендәге законнарның һәм Россия Федерациясе тәэмин
итү өлкәсендә халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге һәм билгеләнелгән
урнаштыру өчен контейнер һәм бункер;
28)
компенсационное яшелләндерү - яңадан торгызу яшел үсентеләр
урынына уничтоженных яки поврежденных;
29)
крышное яшелләндерү - куллану түбә биналар һәм корылмалар төзү өчен,
аларның архитектура-ландшафт объектлары (газонов, цветников, бакчаларын,
мәйданчыкларын белән агачлар һәм кустами һ. б.);
30)
ливневая канализация (ливневая) - комплексы технологик яктан бәйле
үзара инженерлык корылмаларын (желобов, дождеприемников, лотоклар һәм
торбалар), билгеләнгән ташу өчен өске (ливневых, талых), поливомоечных һәм
дренажных сулары;
31)
кече архитектура формалары (алга таба - МАФ) – элементлары
монументаль - декоратив рәсмиләштерү, теркәү җайланмалары мобиль һәм вертикаль
яшелләндерү (беседкалар, арки, бакча-парк скульптурасы, вазоны, цветочницы,
шпалеры), су җайланмалары (фонтаннар, бюветы, декоративные сулыклар),
муниципаль җиһазлар (скамьи өчен ял итү, размещенные территориясендә җәмәгать
киңлекләрен рекреаций һәм ишегалларын; скамьи, өстәлләр өчен настольных уеннар
мәйданчыклары, сезонлы кафе; бакча һәм уличная мебель), коммуналь-көнкүреш
ягыннан һәм техник җиһазлар (җыю өчен контейнерлар көнкүреш чүп-чар, урналар,
почта тартмалары элементлары инженерлык җиһазлары), карау люки һ. б.;
32)
навал чүп - күпләр җыела торган учреждениеләрдә каты коммуналь

калдыклар һәм эре габаритлы чүп-чар контейнерной мәйданында яки теләсә кайсы
башка территорияләрне возникшее нәтиҗәдә самовольного сброса күләмдә түгел
превышающем 1 куб. м;
33)
урам яктылыгы - җыелмасы элементларын билгеләнгән яктырту өчен
караңгыда юллар, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, ишегаллары һәм җәяүле
юлларын;
34)
чүплек - самовольный (несанкционированный) агызу (урнаштыру) яки
складирование каты коммуналь, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, башка чүп-чар
төзелгән процессында эшчәнлеге юридик яки физик затлар объектларда түгел
кертелгән үзгәрешләр дәүләт реестрына урнаштыру объектларын, калдыкларны;
35)
нестационарный сәүдә объекты - сәүдә объекты, гөлсия үзе вакытлы
корылма яки вакытлы конструкцию бәйле булмаган салалар җир участогы миллђте
булу яки булмау сәбәпле, тоташтыру (технологик тоташтыру) челтәрләренә инженертехник тәэмин итү, шул исәптән передвижное корылма;
36)
объектлар (акча) яктыртуны (осветительное җиһазлар) - осветительные
приборлары яктыртуны (яктырткычлар, прожекторы), алар билгеләнергә мөмкин
урамнарда, скверларда, паркларда, махсус билгеләнгән өчен мондый яктырту опорах,
стеналарында, перекрытиях биналар һәм корылмалар өчен, металл, тимер-бетон һәм
башка конструкциях биналарын, корылмаларын һәм бүтән урыннарда иҗтимагый
файдалану;
37)
объектларны төзекләндерү - ясалма катламы җир өслегенә
(асфальтобетонное, бетонное катлам һ. б.), башка өлешендә, өске җир иҗтимагыйэшлекле, торак һәм рекреацион зоналарда гына мәшгуль зданиями һәм сооружениями,
шул исәптән, мәйдан, урам эчендәге юллар, юллар, велосипед юллары,
внутридворовые киңлеген, балалар, спорт һәм спорт-уен мәйданчыгы, хуҗалык
мәйданчыгы; җирле әһәмияттәге автомобиль юллары; каралган сыйфатында
элементларын территорияләрне аеруча саклаулы табигать объектларын һәм
җирләрне тарихи-мәдәни әһәмияттәге, шулай ук зират; яшеллеккә (агачлар, куаклар,
газон һ. б.); җайланмалары яктыртуны һәм архитектура-сәнгать подсветки; ихаталар,
койма, капкалар; объектлар, җиһазлар, балалар, спорт һәм спорт-уен мәйданчыклары;
предметларны бәйрәм ландшафт һәм башка рәсмиләштерү; урыннары, җиһазлар һәм
корылмалар өчен санитар карап территориясендә, шул исәптән, җиһазлар һәм
корылмалар өчен чүп-чар җыю һәм чыгару, җитештерү һәм куллану калдыклары;
каралган сыйфатында объектларын төзекләндерү территориясендә җитештерү
зоналары
һәм
аерым
производство
объектлары
зоналары
инженерлык
инфраструктурасын зоналар махсус билгеләнештәге, шулай ук тиешле санитар-сак
зоналары; тышкы кыяфәте фасадной өлешендә аерым торак биналарны, җитештерү
һәм инженерлык корылмалары; башка объектлар алына торган гамәлләр хокук
субъектларының җайга салына чыгып китүне законнары, кагыйдәләре һәм нормалары
төзекләндерү; мәҗбүри таләпләр кертү эшләре буенча төзү, ремонтлау һәм
реконструкцияләү биналарны, корылмаларны, чаралар яшелләндерү, җир эшләре
белән бәйле прокладкой, переустройством һәм ремонтлау инженерлык
коммуникацияләре урнаштыру буенча стационар булмаган объектлар, ясалма
объектларын төзекләндерү, юллар төзү һәм ремонтлау - булу оформленной
билгеләнгән тәртиптә рөхсәт һәм проект документларын, махсуслаштырылган
оешмалар белән килешүләр һәм үтәү буенча чаралар комплексын иминлеген тәэмин
итү, үтәү, санитария нормаларын һәм поддержанию эстетик торышын муниципаль
берәмлеге территориясе нигезендә, дәүләт һәм муниципаль стандартлары;
38)
яшелләндерү - элементы төзекләндерү һәм ландшафтной оешмасы
территориясендә, обеспечивающий формалаштыру мохит, шәһәр белән актив куллану
үсемлек компонентлар, шулай ук комплекслы процессы белән бәйле, үткәрү
эшләренең төрле төрләре буенча инженер әзерләү (вертикальная планлаштыру,
террасирование, кронирование һ. б.) һәм төзекләндерү озелененных территорияләрен
юлы белән непосредственной агач утырту, шул исәптән крупномеров, куаклар, булдыру
травянистых газонов,
цветников, альпинариев һәм рокариев, төзелеше

махсуслаштырылган бакчалары һ. б.;
39)
озелененные территориясендә гомуми файдаланудагы - озелененная
территориясе, предназначенная өчен төрле формаларын ял (лесопарки, парклар,
бакчалар, скверлар, бульвары, шәһәр, урман);
40)
озелененные территориясендә ограниченного файдалану - озелененная
территориясе дәвалау, балалар уку һәм фәнни учреждениеләре, сәнәгать
предприятиеләре, спорт комплекслары, торак кварталлар;
41)
озелененные территориясендә махсус билгеләнештәге - санитария
зоналары, водоохранные зонасы, яшелләндерү зиратларны, питомники үсентеләр;
42)
ордер - документ хокукы бирә җитештерүне җир һәм төзелеш эшләре;
43)
"аерата саклаулы табигый территорияләр - җир участоклары, су өслегенә
һәм һава киңлекләрен алар өстендә урнаш табигать комплекслары һәм объектлары ия
булган аеруча табигать саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреационное һәм
оздоровительное әһәмияткә ия, алар изъяты җирле үзидарә органнары карарлары
тулысынча яки өлешчә килгән хуҗалык файдалану һәм алар өчен билгеләнгән махсус
режим саклау;
44)
тукталышы көтү җәмәгать транспорты - махсус җиһазландырылган
мәйданчык булган зонага тукталыш җәмәгать транспорты, пассажирларны утырту һәм
төшерү һәм зонасына көтү пассажир җәмәгать транспорты;
45)
пандус - пологая наклонная мәйданчыгы өчен үтемлелеген тәэмин итү,
төрле объектларны халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен;
46)
парковка (парковочное урын) - махсус обозначенное һәм, кирәк булганда,
обустроенное һәм оборудованное урын, являющееся шул исәптән бер өлеше
автомобиль юлының һәм (яки) примыкающее к машиналар йөрү өлешен һәм (яки)
тротуару, обочине, эстакаде яки күперендә йә являющееся өлеше подэстакадных яки
подмостовых киңлекләрен, мәйданнары һәм башка объектларның урам-юл челтәрен
һәм билгеләнелгән өчен оештырылган урыннары транспорт чараларын түләүле
нигездә яки башка түләү алу түләүне хәл итү буенча милекче яки башка төрле хуҗасы,
автомобиль юллар хуҗасы, җир участогы;
47)
паспорты колористического хәл фасадларны бинасы (цветовое карар
фасадларны) - согласованный һәм расланган билгеләнгән тәртиптә документ билгели
торган бердәй архитектура һәм цветовое карар һәм устанавливающий таләпләр
шешәсенең рәсмиләштерү фасад аерым стоящего бинасы;
48)
җәяүлеләр зонасы - участоклар территориясендә шәһәр, аларда
тормышка ашырыла хәрәкәт халыкның прогулочных һәм мәдәни-көнкүреш
максатларында максатыннан, транзит хәрәкәт итү һәм алар ия бер ягыннан,
характеристикалары: булу тукталышлары тизйөрешле внеуличного һәм җир өсте
җәмәгать транспорты, югары концентрациясе хезмәт күрсәтү объектларының, тарихи
һәм мәдәни һәйкәлләрне, рекреаций һ. б., югары суммар тыгызлыгы җәяүлеләр
агымнары. Җәяүлеләр зонасын ала төзелергә бу эспланадах, җәяүлеләр
урамнарында, җәяүлеләр өлешләрендә мәйданда торак пункт;
49)
җәяүлеләр коммуникацияләр - тротуарлар, аллея, дорожки, тропинки,
тәэмин итүче җәяүлеләр элемтә һәм хәрәкәт итү шәһәр территориясендә. Җәяүлеләр
коммуникацияләр тәэмин итәләр җәяүлеләр элемтә һәм хәрәкәт муниципаль
берәмлеге
территориясендә.
Урнаштырганда
җәяүлеләр
коммуникацияләр
территориясендә торак пункт тәэмин итү зарур: минималь саны пересечений белән
транспорт коммуникациями, непрерывность системасын җәяүлеләр коммуникацияләр
мөмкинлеге куркынычсыз, каршылыксыз һәм уңайлы хәрәкәт итү, кешеләрне, шул
исәптән инвалидлар һәм маломобильные төркем, халык;
50)
мәйданчык автостоянка - махсус ачык мәйданчык, предназначенная
саклау өчен (урыннары) күбесенчә җиңел автомобиль һәм башка мототранспортных
чаралары (мотоцикллар, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров);
51)
мәйданчык өчен урамда йөртү һәм дрессировки хайваннар белешмә:
территориясе аерым участогы территориясендә, урамда йөртү өчен билгеләнгән һәм
дрессировки йорт хайваннарын;

52)
саналган биналарга зыян китерү яшел үсентеләр - механик, химик һәм
башка саналган биналарга зыян китерү надземной өлешендә һәм тамыр системасын
яшел үсентеләр түгел, влекущее туктату үсеше, шул исәптән, пычрату яшеллек йә
туфрак зарарлы яки пачкающими веществами;
53)
подтопление - күтәрелеш грунт сулары кимәлен, вызванный күтәрелү су
елгаларда, сусаклагычларында тупланган, затопление су белән юл участогын,
транспорт тоннелей, өлешендә территорияләрне нәтиҗәдә выпадения атмосферных
явым-төшем, снеготаяния, сыйфатсыз укладки асфальт-бетон җәелгән юллар,
тротуарлар,
сброса
яки
утечки
су
берсе-инженер
системаларын
һәм
коммуникацияләрне, ватылу йә кагыйдәләрен бозу хезмәт күрсәтү водоприемных
җайланмалар һәм корылмалар поверхностного водоотвода комачаулаучы хәрәкәтенә
җәяүлеләрнең транспорт, пассажир транспорты. Подтопленной санала территориясе
артык мәйданлы 2 кв. м, залитая су тирәнлектә артык 3 см.;
54)
придомовая территория - территория, турыдан-туры примыкающая к
шәхси домовладению яки күп фатирлы йорт, технологик яктан һәм корылмалар белән
бәйле, алар;
55)
прилегающая территория - территория гомуми файдаланудагы ул
прилегает к бинасы, строению, сооружению, земельному участогы очракта, мондый
җир участогы оеша, һәм чикләре билгеләнде, аның кагыйдәләре, территорияләрне
төзекләндерү муниципаль берәмлеге тәртибе нигезендә билгеләнгән закон, Татарстан
Республикасы;
56)
продуктив хайваннар һәм кош - бу хайваннар һәм кошлар, алар күп
тапкырлар яки даими кулланыла алу өчен, азык-төлек кебек сөт, йон, йомырка һәм
башка;
57)
төзекләндерү проекты - документлары, содержащая материалларны
текстовой һәм графической формада һәм определяющая проект карарлары (шул
исәптән цветовые) территорияне төзекләндерү буенча һәм башка объектларны
төзекләндерү;
58)
проект урнаштыру чаралары, тышкы мәгълүмат (паспорты) - документ,
билгеләнгән формада расланган муниципаль хокукый акты белән билгели торган
тышкы кыяфәте һәм төгәл урын урнаштыру элемента төзекләндерү, ә нәкъ менә акча,
тышкы мәгълүмат һәм содержащий өчен кирәкле булган башка мәгълүматлар аны
идентификацияләү;
59)
санитария чистарту, территорияне җыю белән билгеләнгән территориясе,
чыгару һәм утилизация (обезвреживание) каты коммуналь һәм эре габаритлы
калдыкларны;
60)
авыл хуҗалыгы хайваннар - хайваннар өчен кулланылган җитештерүтерлекчелек һәм башка авыл хуҗалыгы продукциясе, терлек, кыйммәтле пушные
җәнлекләр, йорт куяннары, умарта һ. б.;
61)
эчтәлек объектны төзекләндерү тәэмин итү, чисталык урнаштыруны үз
надлежащем техник, физик, санитарном һәм эстетическом торышы объектларын
төзекләндерү, аларның аерым элементларын;
62)
эчтәлек территорияләрен - чаралар комплексы белән бәйле үз вакытында
ремонтлау һәм эчтәлеге фасадлар, биналар, корылмалар, кече архитектура
формалары, коймалар куелды, төзелеш мәйданчыклары, яшеллек, җир асты
инженерлык коммуникацияләре һәм аларны конструктив элементлар, транспорт
инфраструктурасы объектлары урнашкан җир участогында;
63)
юлларны карап тору, территорияләрендәге квартал эчендә йөрү юллары
һәм башка юл инфраструктурасы - чаралар комплексы буенча поддержанию аларны
надлежащем тәртиптә һәм чисталыкта тәэмин итү каршылыксыз хәрәкәт
автомобильләр
һәм
җәяүлеләр
юллары
буенча,
тротуарам,
обочинам,
внутриквартальным проездам һәм башка элементам юл хуҗалыгы ел дәвамында;
64)
эчтәлек смотровых һәм дождеприемных кое (ливневая канализация), кое
җир асты коммуникацияләрен (корылмалар) - чаралар комплексы буенча поддержанию
работоспособности, иминлек, һәркем өчен тиешле хезмәт һәм эстетик төр җир асты кое

һәм камера төрле билгеләнештәге, канализация һәм башка элементлар җир асты
инфраструктура таләпләренә туры китереп, гамәлдәге дәүләт һәм муниципаль
стандартларын;
65)
махсуслаштырылган автостоянка - махсус җиһазландырылган һәм
саклана торган табигый мәйданчыгы, предназначенная саклау өчен перемещенных
ташландык, хуҗасыз транспорт чараларын;
66)
махсуслаштырылган оешмалар - юридик затлар төрле оештыру-хокукый
формадагы баручы махсус эшчәнлек төрләре өлкәсендә муниципаль берәмлеге
территорияләрен төзекләндерү нигезендә төзелгән контрактлар, шул исәптән баручы
перемещение транспорт чараларын махсуслаштырылган автостоянку;
67)
беләнпециально отведенные урыннар урнаштыру өчен транспорт
чаралары - автомобиль урыннары оештырылган законнар нигезендә, гаражлар, ремонт
остаханәләре һәм башка биналар, бүлмәләр өчен билгеләнгән саклау (хезмәт күрсәтү)
техника; парковка (парковка урыннары), билгеле бер Кагыйдәләр нигезендә, юл
хәрәкәте, Россия Федерациясе белән расланган карары белән Министрлар Советы Россия Федерациясе Хөкүмәте 23.10.1993 № 1090 «юл хәрәкәте кагыйдәләре
Турында»;
68)
спорт мәйданчыгы - участогы, җир, территория, өске анда урнашкан
объектлар өчен билгеләнгән физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү (баскетбол
элмә, борыс, гимнастика стенки, турниклар һәм (яки) башка мондый объектлар);
69)
чарасы тышкы мәгълүмат урнаштыру - элемент-территорияләрне
төзекләндерү, устанавливаемый урында урнашкан урынын оештыру һәм (яисә)
турыдан-туры урында гамәлгә ашыру, товар, хезмәтләр күрсәтү максатларында,
мәгълүмат рәсмиләштерү, биналарны өчен җиткерү мәгълүматлар кулланучылар
мәгълүмат, күрсәтмә булып тора, аның мәҗбүри 9 статьясы нигезендә Федераль
законы «кулланучылар хокукларын яклау Турында» (хакында фирменном
наименовании оештыру, урында, аның урнашкан урынын (адресе) һәм режимында
аның эше), шулай ук мәгълүматны, ул мәҗбүри к урнаштыру закон үз көченә яки үз
көченә обычая эшлекле әйләнеше һәм преследует максатларының, белән бәйле
реклама;
70)
төзелеш мәйданы - урын төзүнең яңа (шул исәптән объектлар төзелеп
бетмәгән), шулай ук, реконструкцияләү, техник яктан яңадан җиһазландыру һәм (яки)
ремонтлау, демонтажлау булган күчемсез милек объектлары, шулай ук төзү урыны һәм
(яисә) монтажлау, ремонтлау, реконструкцияләү һәм (яисә) техник яктан яңадан
җиһазландыру корылмалар;
71)
тактильное катлам - катлам белән ощутимым үзгәртү фактуры
поверхностного катламын;
72)
каты коммуналь калдыклар - калдыклары, образующиеся торак биналарда
процессында куллану физик затлар, шулай ук товарлар, утратившие үз кулланучылар
үзлекләре процессында куллану физик затлар тарафыннан торак биналарда
максатларында канәгатьләндерү шәхси һәм көнкүреш ихтыяҗлары. К каты коммуналь
куркынычлы калдыклар, шулай ук, түбәндәгеләр керә калдыклары, образующиеся
процессында эшчәнлеге юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар һәм мондый составы
буенча куркынычлы калдыклар, образующимся торак биналарда процессында куллану
физик затлар;
73)
территориясендә гомуми файдаланудагы - территориясен, алар
беспрепятственно файдалана неограниченный затлар даирәсе өчен (шул исәптән,
мәйдан, урам эчендәге юллар, яр, береговые полосасының су объектларының гомуми
файдалану, скверлар, бульвары);
74)
транспорт чарасы - урнаштыру өчен билгеләнелгән ташу юллары буйлап
кешеләр, йөк яки җиһазлар билгеләнгән анда (шул исәптән прицепы, полуприцепы һәм
башка җайланмалар өчен кирәкле хәрәкәт составы белән, транспорт чарасы);
75)
җыештыру - төр эшчәнлек белән бәйле җыю, вывозом махсус отведенные
урыннар җитештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чар, кар, шулай ук башка
чараларны тәэмин итүгә юнәлдерелгән экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлек

халык һәм саклауга, әйләнә-тирә мохитне саклау;
76)
күрсәткечләр: - күрсәткечләр, исемен урамнар, номер йорт, подъезд һәм
фатир, күрсәткечләр, янгын гидранта, грунт, геодезия билгеләрен, камера магистрале
һәм кое су челтәре файдалануга тапшырылды, шәһәр канализация корылмалары, җир
асты газ кертү, полигонометрического билгесе мөмкинлеген объект инвалидлар өчен
размещаемые бу фасаде бинасы;
77)
күрсәткечләр урын алган обобщенную турында мәгълүмат җирлегендә,
урыннар объектларын саклау өлкәсендә туризм, мәгариф объектларын дәүләт һәм
муниципаль учреждениеләр, размещаемые рәвешендә аерым торган стел;
78)
вәкаләтле органнарына - функциональ һәм территориаль органнары,
җирле үзидарә органнары муниципаль мәгариф баручы үз компетенциясе
кысаларында
оештыру
координацияләүне
һәм
тикшереп
тору,
җирлек
территориясендә төзекләндерү;
79)
чүплек савыты - махсуслаштырылган емкость (тыш ведер, тартмаларын
һәм башка шундый емкостей) күләме нче 0,2 кадәр 0,5 кубического метр кадәр,
служащая чүп җыю өчен;
80)
фасад - тышкы ягы бинасы (баш, бокова, дворовый). Төп бинаның ия
наибольшую зонасына видимости, кагыйдә буларак, ориентирован алу восприятие
ягыннан үзәк һәм/яки, башка төрле әһәмияттәге урамнары;
81)
фриз - декоративный обрамляющий элементы фасад яки козырька
рәвешендә я горизонталь, я вертикаль сызыклар;
82)
фронтон - завершающая өлеше фасад биналар чыгыш ясаучы биегрәк
түбә, измеряемая нче югары ноктага тәрәзәләр, соңгы катка яки чыгыш ясаучы
элементлар кадәр югары ноктага фасад;
83)
хуҗалык мәйданчыклары, махсус җиһазландырылган йорт яны
территориясендә мәйданчык хуҗалык билгеләнешендәге печән киптерү өчен белья,
чистки ковров һәм өй кирәк-яраклар, мусоросборников;
84)
элементлары төзекләндерү - декоративные, техник, планировочные,
конструктив төзелешен, яшелләндерү элементлары, төрле төр җиһазлар һәм
рәсмиләштерү, шул исәптән фасадлар, биналар, корылмаларны, кече архитектура
формалары, некапитальные нестационарные корылма һәм корылмалары, мәгълүмати
элмә һәм күрсәткечләр кулланыла торган кебек состав өлешләренә территорияләрне
төзекләндерү.;
85)
элементлары объектларын төзекләндерү, - конструктив һәм функциональ
куркынычсызлыкның объектларын төзекләндерү, определяющие аларның тышкы
кыяфәте, тәэмин итүче визуальное восприятие объектларын төзекләндерү, шулай ук
куллану (кулланышка) объектларын төзекләндерү нигезендә аларның функциональ
билгеләнүе;
86)
элементлары яшелләндерү - скверлар, парклар, озелененные
участоклары алдында төрле зданиями сәнәгать, торак төзелеше, иҗтимагыйадминистратив үзәкләрендә, шулай ук, урамнарда һәм магистралях, шулай ук
территориясендә, яшелләндерү өчен билгеләнгән;
87)
элементлары сопряжения поверхностей - төрле төрләрен бортовых
ташлардан, пандуслар, баскычлары, баскычлар.
III. Гомуми таләпләр төзекләндерү, оештыру, тоту һәм территорияләрне
җыештыру
1. Төзекләндерү, карап тоту һәм җыештыру кичермәячәк бөтен территориясе, авыл
җирлеге һәм барлык урнашкан, анда бинаны да кертеп, торак йортлар) һәм корылмалар
(алга таба - биналар, корылмалар).
2. Оештыру, тоту һәм урып-җыю гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул
исәптән җир кишәрлекләре белән мәшгуль урамнары, проездами, автомобиль юллары
үтә торган җирле әһәмияттәге набережными, скверами, пляжами, башка объектлар,
гамәлгә ашыра вәкаләтле органнары үз вәкаләтләре чикләрендә.

3. Физик һәм юридик затлар бәйсез рәвештә, аларның оештыру-хокукый
формаларын гамәлгә ашыралар эчтәлеге һәм территорияләрне җыештыру буенча җир
кишәрлеге, принадлежащего аларга милек хокукы бүтән вещном йә обязательственном
хокукында (алга таба - телерадио җир), шулай ук биналарның, корылмаларның
күләмендә каралган гамәлдәге законнар һәм настоящими Кагыйдәләре, мөстәкыйль
рәвештә яки юлы белән җәлеп итү, махсуслаштырылган оешмаларның үз акчалары
хисабына.
Әгәр бина, корылма принадлежат милек хокукы теге яки бу вещном йә
обязательственном хокукы берничә затларга территориясе, подлежащая җыештыру,
пропорциональ рәвештә билгеләнә өлеше бу милек хокукы теге яки бу хокукы күчемсез
милек объекты.
Әгәр территориясендә җир участогы урнашкан берничә бина, корылма,
принадлежащих төрле затларга чикләре тоту һәм урып-җыю территориясе ала
билгеләнергә килешү якларның.
Булмаганда килешү территориясе, подлежащая, алда билгеләнә тигез тигез
арасында хуҗалары яки башка хуҗалары (кулланучылар) биналар, корылмалар.
Әгәр җир участогы, килгән барлык владении физик яки юридик зат түгел
рәсмиләштерелгән билгеләнгән тәртиптә, җыештыру алынырга тиеш территориясе
буенча фактта барлыкка килгән чиге буйлап җир участогы, находящегося көннең
владении.
Әгәр бина, корылма принадлежат милек хокукы теге яки бу вещном йә
обязательственном хокукы берничә затларга, эчтәлек фасад ала билгеләнергә килешү
якларның.
Булмаганда, килешүнең эчтәлеге фасад пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла
өлеше бу милек хокукында яки бүтән хокукы күчемсез милек объекты.
4. Эчтәлек һәм урып-җыю автомобиль җирле әһәмияттәге юлларны, тротуарларны
гамәлгә ашырыла махсуслаштырылган оешмалар, заключившими муниципаль
контрактлар үткәрү әлеге төр эшләрнең нәтиҗәләре буенча билгеләү белән тәэмин
итүче оешмалар тарафыннан (подрядчы, эш башкаручы).
5. Эчтәлек һәм җыю, йорт яны территорияләрен, күпфатирлы йортларның
нигезендә гамәлгә ашырыла берсе алымнарын күпфатирлы йортлар белән идарә итү:
товариществом торак милекчеләре яки торак кооперативом яки башка
специализированным кулланучылар кооперативом, идарәче оешма затлар,
выполняющими эш буенча карап тоту һәм ремонтлау, күпфатирлы йортта гомуми
мөлкәтне, - шул турыдан-туры идарәсендә күпфатирлы йорт биналарның милекчеләре
әлеге йортта (алга таба - идарәче оешмалар).
6. Эчтәлек һәм җыештыру индивидуаль торак йортлар гамәлгә ашырыла
милекчеләре (нанимателями) мондый йортлар.
7. Эчтәлек һәм китүе өчен элементлары яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча
гамәлгә ашыралар:
1) чикләрендә автомобиленә җир - милек хуҗалары яки башка телерадио җир
кишәрлеген;
2) чикләрендә озелененных территорияләрен гомуми файдаланудагы - вәкаләтле
орган яисә оешма, заключившая муниципаль контрактка җитештерү, әлеге эш
нәтиҗәләре буенча билгеләү белән тәэмин итүче оешмалар тарафыннан (подрядчы,
эш башкаручы);
3) чикләрендә озелененных территорияләрен ограниченного файдалану
(предприятие, оешма, учреждение) һәм махсус билгеләнештәге (санитария зоналары,
водоохранные зонасы, зират, питомники) - хуҗалары әлеге объектларны;
4) чикләрендә йорт яны территорияләрен - милекчеләре күпфатирлы йортларда
торак йорт яки идарәче оешмалар;
5) сак астындагы зоналарда наземных коммуникацияләр, шул исәптән электр
челтәрләре, яктырту челтәрләрен, радиолиний - хуҗалары күрсәтелгән
коммуникацияләр министры;
6) бу сак зоналарында, җир асты коммуникацияләрен (әгәр дә урнаштыру рšхсђт

ителђ) - хуҗалары күрсәтелгән коммуникацияләр.
14. Урып-җыю һәм чистарту кюветов, торбалар, дренажных корылмалары өчен
билгеләнгән юлына бүлеп бирелгән полосаның һәм грунт сулары өслеге белән
урамнарны һәм юлларны чистарту, коллекторов канализация һәм дождеприемных кое
башкарыла гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан аларның кулланылышка.
15. Тәртип урнаштыру һәм карап тоту җәмәгать бәдрәфләре билгеләнә, гамәлдәге
законнар нигезендә, санитар кагыйдәләр һәм нормалар.
Җаваплылык санитарное һәм техник торышы бәдрәфләрен җаваплы, аларның
милекчеләре, хуҗалары, танучы яки махсуслаштырылган оешма куйганнар алар
урнашкан.
16. Периодичность башкару төзекләндерү буенча билгеләнә заказ бирүче эшләрне
исәпкә алып тәэмин итү тиешле санитар һәм объектларның техник торышы.
17. Чикләре тоту һәм урып-җыю җирлек территориясендә физик һәм юридик затлар
нигезендә билгеләнә чикләре автомобиленә җир участогы буенча фактта барлыкка
килгән чиге буйлап җир участогы, находящегося көннең владении, әгәр дә җир
участогына беркайчан билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелгән).
18. Вәкаләтле орган гамәлгә ашыра контроль эшләр башкару эчтәлеге буенча һәм
территорияне җирлеге, шул исәптән территорияләр, гомуми файдаланудагы
чикләрендә билгеләнгән вәкаләтләр.
IV. Таләпләр эчтәлеге буенча биналар, корылмалар һәм җир, алар
урнашкан, к тышкы кыяфәте фасадларны һәм коймалар куелды, юл, шәхси
торак йортларны, юынтык сулар канализациясе челтәрләрен, смотровых һәм
ливневых кое, водоотводящих корылмаларның, техник элемтә чараларының,
объектларны яктыртуны, кече архитектура формаларын, стационар булмаган
объектлар, урыннар җитештерү, төзелеш эшләре, урыны погребения, тукталыш
озак һәм краткосрочного саклау, автотранспорт чаралары. Бәйрәм
рәсмиләштерү, җирлек территориясендә
Гомуми таләпләр эчтәлеге буенча биналар, корылмалар һәм җир, алар
урнашкан
1. Биналар, корылмалар һәм җир, алар урнашкан, гамәлгә ашыралар һәм аларның
хуҗалары яки башка телерадио мөстәкыйль йә аша җәлеп итү, махсуслаштырылган
оешмаларның үз акчалары хисабына.
2. Биналар, корылмалар һәм җир, алар урнашкан, үз эченә төзекләндерү, биналар,
корылмалар һәм җир кишәрлекләре, алар урнашкан:
-эчтәлеге фасадлар, биналар, корылмалар;
-җыештыру һәм санитар-гигиеническую чистартуга җир кишәрлеген;
-җыю һәм чыгару, җитештерү һәм куллану калдыкларын барлыкка килүче
эшчәнлеге нәтиҗәсендә гражданнар, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр;
-эчтәлеге һәм китүе өчен элементлары яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча
урнашкан җир участогында.
3. Йортларның, биналарның, корылмаларның да ия булырга тиеш сизелерлек уңай
үзгәреш җимерү төзелеш өлешендә, декоратив бизәкләү һәм инженерлык
элементларын тиеш поддерживаться бу надлежащем эстетическом торышы.
Эчтәлек фасадлар, биналар, корылмалар
1. Эчтәлек фасадларны биналарны, корылмаларны үз эченә ала:
-үз вакытында поддерживающий ремонт һәм торгызу конструктив элементларын
һәм бизәкләү фасадларны, шул исәптән входных ишекләр һәм козырьков, коймалар
куелды балконов һәм лоджий, карнизов, крылец һәм аерым баскыч, коймалар куелды
спусков һәм лестниц, витрин, декоратив детальләр һәм башка конструктив элементлар,
һәм аларны буяу да кергән;
-булу белән тәэмин итү һәм тоту исправном торышы водостоков, водосточных
торбалар һәм сливов;
-герметизацию, заделку һәм расшивку швов, ярыклар һәм выбоин;

-торгызу, ремонт һәм үз вакытында чистартуга керү төркемнәрен, отмосток,
приямков цокольных тәрәзәләр) килә аласыз бу подваллар;
-үз вакытында чистартуга һәм промывку поверхностей фасадларны, шул исәптән
элементларын
фасадларны
карап,
аларның
торышын
шартларын
һәм
эксплуатацияләү;
-үз вакытында мытье тәрәзәләр һәм витрин, вывесок һәм күрсәткечләр;
-чистартуга нче надписей, рәсем, игъланнар, плакатлар һәм бүтән мәгълүматипечатной продукция, шулай ук нанесенных граффити.
2. Милекчеләренә, бүтән правообладателям биналар, корылмалар, встроеннопристроенных торак булмаган биналарны һәм башка затлар, аларда йөкләнә тиешле
вазыйфаларын киңәш ителә:
-кирәк булганда арындыру һәм промывать йортларның,
-кирәк булганда арындыру һәм промывать, кагыйдә буларак, химик чаралары белән
эчке һәм тышкы өслеген остекления тәрәзәләр, ишекләр балконов һәм лоджий,
входных ишекләр подъездларында;
-агымдагы ремонт үткәрергә, шул исәптән буяу да кергән фасад исәпкә алып,
фактик торышы, фасад;
-җитештерә поддерживающий ремонт аерым элементларын фасад (цоколей,
крылец, баскыч, приямков, входных ишекләр, капкалар, цокольных тәрәзәләр,
балконов һәм лоджий, водосточных торбалар, подоконных отливов, линия ачышлар
һәм башка конструктив элементлары);
-үтәргә сакчылык-предупредительные чаралар (урнаштыру коймалар куелды,
сеток, демонтаж разрушающейся өлешендә элемента һ. б.) булган очракта, куркыныч
ихтималы ишелү чыгыш ясаучыларның конструкцияләр фасадларны;
-демонтировать чарасы тышкы мәгълүматны урнаштыру (вывеску) очракта, әгәр
мондый вывеска гына кулланыла (выбыл арендатор (субарендатор) һәм башка
очраклар).
3. Эксплуатацияләгәндә фасадларны рөхсәт ителми:
-саналган биналарга зыян китерү (пычрату) өстендә диварлары бина фасадларын
һәм корылмалары: подтеки, шелушение окраски, ярыклар булу, отслоившейся
штукатурки, облицовки, саналган биналарга зыян китерү кирпичной кладки, отслоение
защитного катламын тимер-бетон конструкцияләр һ. б.;
-бозган герметизации межпанельных стыков;
-саналган биналарга зыян китерү (отслоение, пычрату) штукатурки, облицовки,
окрасочного катламын цокольной өлешендә, фасадлар, биналар яки корылмалар, шул
исәптән транспорт чараның механизмы төзек булмау конструкцияләр тәрәзә, входных
приямков;
-саналган биналарга зыян китерү (пычрату) чыгыш ясаучыларның элементларын
бина фасадларын һәм корылмалары: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов,
козырьков һ. б.;
-разрушение (булмау, пычрату) коймалар куелды балконов, лоджий, парапетов һ.
б.;
-урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен фасаде һәм (яки) тњбђсендђ биналар,
корылмалар акча, тышкы мәгълүмат урнаштыру башка паспорт белән килешенү
вәкаләтле орган кала, учрежденческих такта, режим табличек;
-развешивание һәм расклейка максатыннан чыгып, алга таба аларны куллану
афиш, игъланнар, плакатлар һәм башка мәгълүмати-печатной продукция фасадах,
тәрәзә (шул исәптән эчке яктан оконного проема), бу остекленных ишеклђр артында
œтте (шул исәптән эчке яктан остекленной өске ишек) биналарын, корылмаларын;
-язын граффити бу йортларның, биналарның, корылмаларның алмыйча алу
милекчеләрнең ризалыгы белән әлеге биналарны, корылмаларны, биналарның
милекчеләренең күпфатирлы йорттагы.
4. Рөхсәт ителә:
-мәгълүмат стендларын урнаштыру каршындагы входах бу подъезд;
-урнаштыру антенн һәм кабельләр системаларын күмәк кабул итү эфир

телевидениесе бу түбә биналар нигезендә проектным карары белән.
Күрсәткечләр
1. Йортларның, биналарның, корылмаларның булырга тиеш җиһазландырылган
указателями, билгеләре белән бүләкләнде.
2. Мәгълүмат указателях исемен урамнар һәм йорт номерлары урнашкан
биналарда, корылмаларда чикләрендә тарихи территорияләрен, шулай ук биналарда
чыгучы фасадами урамнарына юллар белән повышенными таләпләренә эстетике авыл
мохит урнаштырыла Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә. Күрсәткечләр
һәм номерные билгеләрен тиеш содержаться чисталыкта һәм исправном торышы.
Чисталык өчен һәм исправность күрсәткечләр һәм номерных билгеләре җаваплылык
җаваплы затлар өчен җавап бирүче биналар.
Керү төркеме (узеллар)
1. Керү төркеме биналар, корылмалар кирәк җиһазландырырга осветительным
җиһазлар, навесом (козырьком), элементлары сопряжения поверхностей (баскычлары
һ. б.), устройствами һәм приспособлениями өчен перемещения инвалидлар һәм
халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре (пандуслар, перила һәм башкалар).
Пандус үтәлергә тиеш берсе нескользкого материал белән шероховатой текстурой
өске башка горизонталь канавок. Булмаганда ограждающих конструкцияләр пандусов
күздә тотыла ограждающий бортик биеклеге кимендә 75 мм һәм поручни. Уклон
бордюрного махсус пандуслар урнаштырылган кабул ителә 1:12.
Шул повороте махсус пандуслар урнаштырылган яки аның озынлыгыннан артык 9
м кимендә караганда саен 9 м киңәш ителә предусматривать эшли мәйданчыгы
зурлыгында 1,5 х 1,5 м горизонталь мәйданчыклар тәмамлангач төшерү кирәк
проектировать дренажные җайланма. Эшли участоклары юллары башында һәм
ахырында махсус пандуслар урнаштырылган кирәк үтәргә отличающимися
башкалардан поверхностей текстурой һәм төсе.
Буенча обеим якларга баскычлар яки махсус пандуслар урнаштырылган карала
поручни биеклектә 800-920 мм түгәрәк яки прямоугольного сечения, отстоящего нче
диварлар на расстоянии 40 мм. Шул киңлеге лестниц 2,5 м һәм аннан да карала
разделительные поручни. Озынлыгы поручней билгеләнә күбрәк длины махсус
пандуслар урнаштырылган яки баскычлар һәр яктан кименде 0,3 м Конструкцияләр
поручней тиеш исключать соприкосновение куллары белән металл.
2. Проектлауда керү төркемнәрен алыштыру, яңарту, үзгәртү һәм фасадлар,
биналар, корылмалар рөхсәт ителми:
-җайланма) килә аласыз әлеге подвал һәм цокольный этаж, хәзерге урыны,
дәрәҗәсе идән, алар урнашкан югарырак 1,2 м нче дәрәҗәдәге җирне фасадах чыгучы
территориясендә гомуми файдаланудагы;
-җайланма опорных элементларын (колоннасы, стоек һ. б.), комачаулаучы
хәрәкәтенә җәяүлеләр;
-җайланма ике һәм аннан артык) килә аласыз (исәпкә алып, гамәлдәге) башка
проект документларын эшләү исәпкә алып, комплекслы карарлар барлыгы бинаның
фасад;
-урнаштыру зонасында тротуарларны урам-юл челтәре белән минималь норматив
киңлеге тротуар элементларын, керү төркемнәрен бер дә җиңел конструкцияләр
(баскычлары, пандуслар, крыльцо, яшелләндерү) бу прилегающий түшәлгән тротуар
артык 0,5 м;
-керү төркемнәрен урнаштыру, күпфатирлы йортта алмыйча алу татулык, бина
милекчеләренең күпфатирлы йортта;
-куллану балкон өчен җайланма керү төркемнәрен алмыйча алу татулык, торак
урын милекчесе;
-самовольное урнаштыру керү төркемнәрен торак булмаган бүлмәләр урнашкан
күпфатирлы йортларда, башка вәкаләтле орган белән килештерү.
Түбә
1. Түбә, бина, корылма, элементлары водоотводящей системасын, оголовки төтен
юлларын һәм җилләтү системалары тиеш содержаться бу исправном торышы һәм

данын куркыныч яшәүчеләр өчен йорт һәм җәяүлеләр вакытта теләсә нинди һава
шартларында.
2. Кышкы вакытта милекчеләре һәм башка правообладателями биналар, шулай ук
идарәче оешмалар карамагындагы күпфатирлы йортлар белән идарә итү булырга тиеш
оештырылды үз вакытында чистарту, түбәләрне кардан, наледи һәм боз. Чистарту,
түбәләрне кардан сторонах чыгучы бу җәяүлеләр зонасы тиеш производиться белән
ограждением җир һәм кабул итү өчен барлык кирәкле чаралар күрү, саклык чараларын
күрү зарур, бары тәүлекнең якты вакытында. Агызу, кар белән калган скатов түбә ябу,
шулай ук плоских түбә тиеш производиться эчке ишегалды территориясен.
Сброшенные белән түбә бу пешеходную юлны көтү туктап алдык, җәмәгать
транспорты, проезжую өлеше кар һәм наледь тиеш, немедленной җыештыру.
3. Шул сбрасывании кар һәм наледи, скалывании боз, җитештерү, ремонт һәм
башка эшләрне түбә чаралар кабул ителергә тиеш, тәэмин итүче сакланышы агач һәм
куак, һава линияләрен электр белән тәэмин итү, яктырту һәм элемтә, юл билгеләре, юл
светофор, юл коймалар куелды һәм направляющих җайланмалар, павильоннары көтү
җәмәгать транспорты, декоратив бизәкләү һәм инженерлык элементларын бина. Бу
очракта җәрәхәтләре күрсәтелгән элементларны алар алынырга тиеш торгызу
хисабына затлар осуществлявшего чистартуга түбә һәм допустившего яраланган.
4. Түбәләр, биналарның, корылмаларның ия булырга тиеш водоотвод түгел
допускающий прямое эләгү стекающей су җәяүлеләр һәм җәяүлеләр зонасы. Желоба,
воронки, водостоки булырга тиеш неразрывны һәм рассчитаны өчен пропуск
собирающихся күләмен су. Водостоки, выходящие бу яклар биналар белән
пешеходными зоналар тиеш бирелергә читкә җәяүлеләр кичү юлын.
5. Рөхсәт ителми:
-складирование бу түбә, бина, корылма предметлар өчен билгеләнгән куллану түбә
(лопаты, скрепки, ломы), төзелеш материалларын, калдыкларын ремонт ясау,
файдаланылмаган механизмнарын һәм башка предметлар;
-агызу белән түбә биналар боз, кар һәм чүп-чар воронки водосточных торбалар.
Эчтәлек җир
1. Эчтәлек территорияләр җир кишәрлекләрен үз эченә ала:
- җыюны чүп-чардан, листвы, кар һәм боздан (наледи);
-эшкәртүне противогололедными материаллар покрытий машиналар йөрү
өлешендә юллар, күперләр, урамнарны, тротуарларны, юллары, җәяүлеләр
территорияләрне;
-сгребание һәм подметание кар;
-чыгару кар һәм боздан (снежно-ледяных берәмлекләр);
-урнаштыруны һәм карап тоту чисталыкта һәм техник яктан исправном торышы
контейнер мәйданчыклары, контейнерлар өчен барлык төр калдыклар, чүп савытлары
өчен чүп-чар, скамеек, кече архитектура формалары һәм башкалар;
-җыюны, мойку һәм дезинфекцию мусороприемных камера, контейнер (бункер) һәм
контейнер мәйданчыклары;
-отвод дождевых һәм әле һаман язгы суларны;
-җыю һәм чыгару каты коммуналь, эре габаритлы һәм башка калдыкларны;
-булса, сибеп территорияне киметү өчен пылеобразования һәм увлажнения һава;
- сакланышын тәэмин итү, яшел үсентеләр, китүе өчен алар; үз вакытында
спиливание коры-сары җыюлары, яшел үсентеләр, төнге сәгатьләрдә, алар
территориясендә җавап бирә өчен куркыныч гражданнарның гомерен һәм
сәламәтлеген, физик һәм юридик затлар мөлкәтен, чаралар үткәрү буенча
уничтожению, удалению борщевика Сасна ысуллар (химик, механическими һәм
башка), иминлек өчен гомерен һәм сәламәтлеген гражданнарны.
Буенча чаралар удалению Борщевика Сасна тиеш үткәрелә кадәр аның
бутонизации һәм башыннан цветения юлы белән опрыскивания учакларының
произрастания гербицидлар белән һәм (яки) арборицидами; скашивания, урып-җыю
коры үсемлекләр, выкапывания тамыр системасы; туфрак эшкәртү, чәчү, күпьеллык;
-торгызуга бозылган элементларын төзекләндерү соң, тр төзелеш, реконструкция

һәм капиталь ремонт объектларын коммуналь кую, инженерлык коммуникацияләрен
(корылмалар), юлларны, тимер юллар, күперләр, җәяүлеләр кичүе, реставрация
үткәрү, археологик һәм башка җир эшләрен;
-эчтәлеге смотровых һәм дождеприемных кое (ливневая канализация), кое җир
асты коммуникацияләрен (корылмаларын) таләпләренә туры китереп, гамәлдәге
дәүләт стандартлары;
- эчтәлеге коймалар куелды, җир участоклары, шул исәптән урнаштыруны һәм
карап тоту коймалар куелды разрушенных (разобранных, сносимых) биналарны,
корылмаларны, исключающих үтеп керү мөмкинлеге территориясенә посторонних
затлар һәм (яисә) урнаштыру калдыкларны санкцияләнмәгән урыннарда, ә шулай ук
тәэмин итү, вакытында чистарту, аларны нче пычрак, кар һәм мәгълүмати-печатной
продукция.
Юлларны карап тору
1. Юлларны карап тору гамәлгә ашыралар оештыру, заключившие муниципаль
контрактлар үткәрү әлеге төр эшләрнең нәтиҗәләре буенча билгеләү белән тәэмин
итүче оешмалар тарафыннан (подрядчы, эш башкаручы).
2. Тотуга, территорияләрне, юлларны үз эченә ала:
-юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмалары, территорияләрендәге квартал
эчендә йөрү юллары;
-җыюны пычрак, чүп-чар, кар һәм боздан (наледи) белән тротуарлар (җәяүлеләр
зоналарын, юлдан) һәм машиналар йөрү өлешендә юл, ясалма юл корылмалары;
-мойку булса, сибеп юл љслеклђрен;
-китүе өчен газонами һәм яшеллеккә насаждениями;
-ремонт, ут баганаларын һәм контактной челтәрендә иҗтимагый һәм тимер юл
транспорты;
-ремонт һәм буяу да кергән кече архитектура формаларын;
-урнаштыру, төзекләндерү һәм чистартуга смотровых һәм дождеприемных кое,
нагорных канав һәм ачык лотоклар составына керүче ясалма юл корылмалары;
-төзелеше, ремонт һәм ежегодную буяу да кергән коймалар куелды, игътибар
үзәгеннән төшмәсен, турникетов, кече архитектура формалары.
3. Саклау максатыннан, юл љслеклђрен рөхсәт ителми:
-подвоз йөк ташыган волоком;
-сбрасывание каршындагы погрузочно-разгрузочных эшләрендә урамнарында
рельсов, бревен, тимер балок, торба, кирпеч, башка авыр предметлар һәм
складирование аларны;
-сбрасывание һәм (яки) складирование төзелеш материаллары һәм төзелеш
калдыклары өчен машиналар йөрү өлеше һәм тротуарлар.
4.Таләпләр аерым элементам обустройства юллар:
-сезонная покраска металл направляющих җәяүлеләр коймалар куелды һәм
тротуарных столбиков гамәлгә ашырыла, ел саен тәмамлангач, кышкы сезон үткәрү
чорында төзекләндерү айлыгы. Алдында покраской коймалар тиеш булырга,
төзекләндерелгән, чистартылган нче пычрак, промыты һәм загрунтованы;
-бөтен юл тамгасы булырга тиеш үтәлде нигезендә расланган паспортлар
(схемами) бу язын юл билгеләре срокларда һәм тәртиптә чират торган урнаштырылган
заказ бирүче эшләрне;
-юл билгеләрен урнаштыру юллары булырга тиеш тәэмин итәргә требуемые төс
һәм светотехнические характеристика, коэффициент сцепления, сакланышы мәйданы
буенча дәвамында чоры эксплуатацияләү;
-конструкцияләр һәм системасын беркеткечлђр юл билгеләрен выбираются
шартларыннан видимости һәм мөмкинлекләр монтажлау;
-юл билгеләре тиеш содержаться бу исправном торышы, вакытында очищаться һәм
промываться.
Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре бетерелә тәүлек эчендә соң сәбәпләрен
бетерү, вызвавших кирәклеген һәм аларны урнаштыру;
-элементларын визуально-коммуникация системалары: күрсәткечләр юнәлешләр

транспорт һәм җәяүлеләрнең интенсив хәрәкәте, күрсәткечләр, планировочно-структур
элементларын җирлеге белән билгеләнә юлларда һәм транспорт чишелешендә өчен
күрсәтмәләр җибәрү хәрәкәте аларга;
Карап тору, территорияне төзекләндерү, гомуми файдаланудагы
муниципаль берәмлеге
Территорияләрендә гомуми файдаланудагы муниципаль берәмлеге тыела:
1) загромождать территориясендә металлическим лом, төзелеш һәм бытовым чүпчар, сложенной үз тирәләрендәге һәм тюки авыл хуҗалыгы продукциями һәм
калдыклар, загрязнять ягулык-майлау материаллары, нефть продуктлары һәм
башкалар, њткђрњ чүплекләр, калдыкларны;
2) урнаштыру калдыклары һәм чүп-чар кала, махсус билгеләнгән урынга
контейнерлар, калдыклар җыю өчен;
3) урнаштыру нестационарные сәүдә объектларына, шулай ук объектларга хезмәт
күрсәтү өлкәсен өлкәсендә ял (аттракционнар, кабартылган батуты, прокатка
велосипед, роликлар һәм башка шундый объектлар, кулланыла торган оештыру өчен
ял итү һәм күңел ачу халык) бозып, билгеләнгән тәртибен;
4) юарга һәм чистартырга автомототранспортные акча алмаганда, махсус
билгеләнгән урын;
5) очракта сыпучие, пылевидные йөкләр, растворы, листву, калдыкларны башка
каплау брезентом яки башка материал белән исключающим пычрату юллары, сыек
йөкләр түгел җиһазландырылган бу максатлар өчен машиналарда;
6) җитештерергә самовольную урнаштыруга стационар булмаган объектларын
саклау;
7) җитештерергә эш һавасына (ордер) үткәрү буенча җир эшләрен;
8) вывозить һәм сваливать грунт, чүп-чарны, калдыкларны, кар, боз урыннар да
билгеләнгән максатлар өчен;
9) складировать төзелеш материаллары урамнарында, тротуарлар, газонах,
перекрывать мәйданчык янындагы квартал эчендәге юллар һәм подъезд к йортлар бу
гамәлдәге законны бозу;
10) тәмәке төпчекләре ташларга, кђгазь, чүп-чар өчен яшеллек арта бара,
тротуарлар, территорияне, урамнарны, мәйданнарны, ишегалды, паркларда,
скверларда һәм башка җәмәгать урыннарында;
11) еш утырырга кирәк спинках бакча диванов, скамеек, пачкать, портить яки
хайваннарның бала урналар, фонарьлар урамнарны яктырту һәм башка кече
архитектура формалары;
12) сбрасывать смет һәм көнкүреш чүп-бу крышки кое, водоприемные решетки
канализация, лотки, кюветы;
13) сжигать чүп-чар, листву һәм коры үлән, тару, җитештерү калдыклары, каты
коммуналь калдыклар, разводить костры, шул исәптән эчке территорияләрендә
предприятиеләр һәм шәхси домовладений башка кабул ителгән янгынга каршы
чаралар (закрытые шешәсенең булу һәм чараларын янгын сүндерү);
14) үз переоборудовать йортларның, урнаштыру, гаражлар һәм барлык төр,
дровяники, шђраб базлары, дровяные сарайлар, будки, голубятники, теплица, навесы
һәм башка корылма читтә җир кишәрлекләрен арендалау яки милкендә булган, шулай
ук белүчеләр, тышкы мәгълүмат неустановленных урыннарда, кече архитектура
формалары;
15) якты дөнья белән хушлашкан, портить һәм хайваннарның бала яшеллеккә,
җитештерү барышында надпилы бу стволах, подвешивать к, агач утыртырга
керештеләр гамаки һәм таган, веревки печән киптерү өчен белья, вбивать аларда
тœгел, башка;
16) повреждать һәм хайваннарның бала яшеллек арта бара;
17) выгребать кар проезжую өлеше юл љслеклђрен, бу гамәлдәге законны бозу;
18) булуы өендәге скотины, кошлар караучысыз һәм озата баручы затларны
урамнарында, бу авыл хуҗалыгы биләмәләрендә, бу гамәлдәге законны бозу тыш,

махсус билгеләнгән урыннары (көтүлекләр өчен урамда йөртү йорт терлек һәм кош
билгеләнгән башкарма комитеты җирлеге;
19) урнаштыру зур габаритлы төзелеш чүп-чар, использованную кљнкњреш џђм
электр техникасын, мебель, спилы агач, дөньяны бәрәңге сабагы исе баса аерым
контейнерлар һәм контейнерные мәйданчыгы булмаганда, шартнамә, читкә эре
габаритлы чүп-чар да гамәлдәге законны бозу;
20) урнаштыру һәм сакларга разукомплектованное (неисправное) транспорт
чарасы, бу гамәлдәге законны бозу;
21) юынырга, стирать эчке кием һәм купать хайваннар, юарга автотранспортные
акча у чишмәләр, кое, су көзәне, елга ярларында, күл һәм ясалма (декоратив)
сулыклар;
22) складирование тирес территориядә торак йорт, читтә приусадебного участогы;
23) урнаштыру җайланмаларын, наливных помоек, разлив, вынос, слив җитештерү
һәм куллану калдыкларын, помоев һәм нәҗесләр йорт яны территорияләрендә, урам
проездах, урамда, читтә, урамнарны һәм башка гына билгеләнгән максатлар өчен
урыннарда. Бу торак биналарда гына булган канализация карала утепленные
выгребные чокырлар өчен үз җыю туалетных һәм помойных нәҗесләр белән
непроницаемым дном, стенками һәм крышками белән решетками, препятствующими
попаданию эре предметлар шул яму;
24) подвоз йөк ташыган волоком, сбрасывание каршындагы погрузочно разгрузочных эшләрендә урамнарында рельсов, бревен, тимер балок, торба, кирпеч
һәм башка авыр предметлар, перегон урамнары буйлап булган каты җәелгән,
машиналар гусеничном барышына, хәрәкәт һәм стоянка зур йөкле транспорт квартал
эчендәге җәяүлеләр дорожках, тротуар һәм газонах;
25) вынос грунт һәм пычрак колесами автотранспорт территориясенә торак пункты
26) урнаштыру транспорт чаралары өчен озелененных территорияләрендә әлеге
торак пунктларның чикләре (шул исәптән яшеллек арта бара, чәчәк түтәлләре һәм
башка территорияләрне мәшгуль травянистыми үсемлекләр), балалар һәм спорт
мәйданчыкларында, мәйданчыкта өчен урамда йөртү хайваннар, шулай ук хуҗалык
мәйданчыкта урнашкан йорт яны территориясен.
Эчтәлек шәхси торак йорт һәм территорияләрне төзекләндерү
1. Милекчеләр (яки) наниматели индивидуаль торак йортлар (алга таба - хуҗалары
торак йорт), каралмаган булса, закон яки килешү, гамәлгә ашыралар:
- тиешле торышы, торак йортлар фасадларын, коймалар куелды (игътибар
үзәгеннән төшмәсен), шулай ук башка корылмаларны чикләре домовладения, үз
вакытында әсәр, аларны ремонтлау һәм буяу да кергән;
- надлежаще билгеләнгән бу йортта номерной билгесе;
-эчтәлек тәртибендә территориясен домовладения белән тәэмин итү һәм тоту
надлежащем санитарном торышы;
-эчтәлек тәртибендә яшеллеккә чикләрендә домовладения үткәрергә санитар
обрезку агач һәм куаклар, юл куймаска посадок агач сакланучы зонасы газүткәргечләр,
кабель һәм һава электр линияләре, башка инженер челтәрләре;
-очищение канавы һәм торбалар өчен стока су, язгы чорда тәэмин итү кертеләләр
әле һаман язгы суларны;
-җиһазлар нигезендә, санитар нормалар чикләрендә автомобиленә җир участогы
булмаганда, бер урында канализования җирле канализация, помойную яму, бәдрәф,
даими рәвештә җитештерү, аларны чистартуга һәм дезинфекцию;
-складирование каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны контейнерлар
билгеләнгән махсус мәйданчыкта;
- үз вакытында җыю һәм чыгару каты коммуналь һәм эре габаритлы калдыкларны
нигезендә билгеләнгән тәртип.
2. Территориясендә индивидуаль торак төзелеше рөхсәт ителми:
- засорять сорной растительностью, сжигать листву, теләсә нинди төр калдыклар
һәм чүп-чарны территорияләрендә һәм чикләре домовладений;

-захламлять «йорт яны» территориясен теләсә нинди калдыклар белән эш итү;
- урнаштыру койма белән әйләндереп алу өчен чикләре домовладения;
-сжигать листву, теләсә нинди төр калдыклар һәм чүп-чарны территорияләрендә
домовладений һәм алар янәшәсендәге җирләрне территорияләрдә;
-складировать күмер, тару, утын, крупногабаритные калдыклары, төзелеш
материаллары өчен территория домовладения;
-төзергә ишегалды төзелгән, обустраивать выгребные чокырлар өчен территория
домовладения;
-урнаштыру өчен урам проездах әлеге территорияне заграждения, затрудняющие
керү яки итүгә каршы килүче доступу махсус транспорт һәм урып-җыю техникасын;
-җимерү һәм портить элементлары территорияләрне төзекләндерү, засорять
сулыклар;
-сакларга разукомплектованное (неисправное) транспорт чарасы өчен территория
домовладения;
-захламлять прилегающую территориясен теләсә нинди калдыклар белән эш итү;
- билгеләргә җайланмалары наливных помоек, разлив сыек нәҗесләр, вынос,
җитештерү һәм куллану калдыкларын проезжие өлешендә.
Бу очракта гамәлгә ашыру хуҗасы тарафыннан җир участогының төзелеш,
индивидуаль торак йорт яки хуҗалык корылмаларның мөмкин рšхсђт ителђ вакытлыча
саклауга төзелеш материалларын янындагы домовладению территориясендә, шул
исәптән урамда булганда язма рөхсәт башкарма комитеты _______________ авыл
җирлеге срогы бер айга. Төзелеш материаллары урнаштырылган булырга тиеш ысул
белән, исключающим китерү зыян тормышына һәм сәламәтлегенә кешеләр, шулай ук
зыян китерүне милкенђ затлар ишелү нәтиҗәсендә, төшү яисә башка тәэсир итү. Шул
ук вакытта тәэмин ителгән булырга тиеш автотранспорт йөрү.
Эчтәлек юынтык сулар канализациясе челтәрләрен, смотровых һәм
ливневых кое, водоотводящих корылмалары
1. Карау һәм дождеприемные кое кое-җир асты коммуникацияләре, люки (решетки)
тиеш булу ябык рәвештә һәм содержаться бу исправном торышы, обеспечивающем
куркынычсыз хәрәкәт транспорт һәм җәяүлеләр.
2. Тотуга, чистартуга һәм урнаштыруны татарстан исправном техник торышы,
балаларны тәрбиягә алган, тупиковых, смотровых һәм башка кое һәм камера тәэмин
итәләр, аларның хуҗалары таләпләренә туры китереп, гамәлдәге дәүләт
стандартлары.
3. Карап тоту һәм эксплуатацияләү, магистраль һәм квартал эчендәге юынтык
сулар канализациясе челтәрләрен җирлектә башкарыла нигезендә төзелгән
килешүләр махсуслаштырылган оешмалар белән чикләрендә акча каралган, бу
максатларга бюджетта җирлеге.
Карап тоту һәм эксплуатацияләү ведомство юынтык сулар канализациясе
челтәрләрен башкарыла акчалары исәбеннән тиешле оешма.
Бесхозяйные инженерлык коммуникацияләре һәм карау кое тиеш поддерживаться
бу надлежащем куркынычсыз хәлдә махсуслаштырылган оешмалар, алып бара торган
юлларны карап тору.
4. Максатларында сакланышын коллекторов канализация билгеләнә охранная зона
- 2 м һәр ягында янында булуын исәптә тотып эшләнгән коллектор.
5. Чикләрендә сакланучы зонасы коллекторов канализация төземичә, тиешле
документлар һәм язма белән килештерү эксплуатирующей оешма, бүтән органнары
гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда гына рөхсәт ителә:
-җитештерә җир эшләре бара;
-повреждать челтәре, канализация, взламывать яки җимерү водоприемные люки;
-тормышка ашырырга төзү, билгеләргә сәүдә, хуҗалык һәм көнкүреш
корылмалары;
-сбрасывать сәнәгать, коммуналь калдыклары, чүп-чар һәм башка материаллар.

6. Рөхсәт ителми подтопление урамнарны, биналарны, корылмаларны, белем
наледей нче утечки су аркасында ватылу суүткәргеч, канализация, ливневых
җайланмалар, системаларын, челтәрләрен һәм корылмаларын, шулай ук агызу,
откачка яки слив су яшеллек арта бара, тротуарлар, урамнар һәм ишегаллары буенча.
7. Җирлек территориясендә рөхсәт ителми җайланма поглощающих кое һәм
испарительных мәйданчыклары.
8. Решетки дождеприемных кое тиеш даими булу, бу очищенном торышы. Рөхсәт
ителми засорение, заливание решеток һәм кое, ограничивающие аларны үткәрү
сәләтен. Профилактик тикшерү смотровых һәм дождеприемных кое канализация һәм
аларны чистарту башкарыла кимендә ике елга бер тапкыр. Соң, чистарту смотровых
һәм дождеприемных кое барлык төрләрен извлеченных загрязнений тиеш,
немедленному чыгару.
9. Сопряжение люк смотровых кое тиеш үтәлде бер дәрәҗәсе белән өслекле
машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, җәяүлеләр һәм велосипед юлларын, яшел
зоналарны.
Тарафыннан кире кагу рөхсәт ителә дәрәҗәдәге сопряжения люк смотровых кое
белән өслекле машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, җәяүлеләр һәм велосипед
юлларын, яшел зоналарны артмаска 2 см, дождеприемных кое - да артык, 3 к.
10. Коммуникация кое, аларда крышки яки решетки разрушены яки бөтенләй юк,
булырга тиеш соң кичекмәстән ачыкланган ограждены оешмасы, эксплуатирующей
челтәрен билгеләнде тиешле предупреждающими, тармакның почетлы билгеләре һәм
алыштырылган, билгеләнгән.
11. Шул план эшләрендә инженерлык челтәрләрендә агызу, канализация стоков
башкарыла, якындагы кое, канализация челтәрләре, су үткәргеч, су һәм су килгән
җылылык челтәрләре - татарстан ливневую канализация (шул аның булган очракта).
Су агызу юлга тыела.
Бетерү нәтиҗәләрен утечки үтәлә көчләре һәм чаралары хисабына хуҗаларының
поврежденных инженерлык челтәрләре.
12. Җаваплылык исправное техник торышы, юынтык сулар канализациясе
челтәрләрен (шул исәптән үз вакытында ябу люк решеток) йөкләнә эксплуатирующие
оештыру.
Эчтәлек техник элемтә чараларының
1. Урнаштыру кабель элемтә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм
башка шундый челтәрләре өчен билгеләнгән инженерлык-техник тәэмин итү,
биналарны гамәлгә ашырыла подземным ысул белән (татарстан траншеях,
каналларда, тоннелях).
2. Проводка тышкы коммуникацияләр биналарга башка ысул белән (һава
надземным) рөхсәт ителә очракта гына булмавы урнаштыру, аларны җир астында
шарты белән алу, тиешле техник шартлар файдаланучы оешмалар.
3. Кулланырга рөхсәт ителми сыйфатында беркеткечлђр асылмалы элемтә
линияләрен һәм һава-кабель җәяүлеләр кичү:
-элементларын обустройства автомобиль юллары: юл киртәләре, элементлары
һәм конструкцияләр билгеләнгән урнаштыру өчен светофор, юл билгеләре;
-элементларын
фасадларны,
түбәләрне,
диварлар,
биналарның
һәм
корылмаларның (дымоходы, вентиляция, антенны системаларын күмәк кабул итү,
телевидение һәм радио, фронтоны, козырьки, ишекләр, тәрәзәләр).
4. Рөхсәт ителми:
-пересекать юллар каршындагы кабельләр сузу сәбәпле, һава юлы белән бер бина
янына икенчесенә;
-урнаштыру запаслары кабель читтә бүленеш муфтового шкафа;
5. Милекчеләр (хуҗалары) бурычлы карап торырга техник, элемтә чаралары
(кабели, элементлары беркеткечлђр кабельләр, распределительные һәм муфтовые
шкафлар һәм башкалар), шулай ук подключаемые алар ярдәмендә техник

җайланмалар бүген надлежащем торышы (түгел допуская надрывов һәм/яки булмау
изоляционной оболочки булмау аркасында покраски, булу коррозиядән һәм/яки
механик җимерү, провеса озату һәм/яки намотки аларны нигезне яктырту һәм электр
линияләре).
Эчтәлек объектларын (акча) яктыртуны
1. К элементам яктыртуны карыйлар яктырткычлар, кронштейны, нигезне
чыбыкларын, кабели, туклану чыганаклары (шул исәптән җыю, файдалы пунктлары,
махсус ящиклар идарәсе).
2. Урамнар, юллар, җәяүле тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары,
территорияләрне предприятие, учреждениеләр, оешмалар, шулай ук аншлагларны һәм
номерные билгеләре, җәмәгать һәм торак биналарны, юл билгеләре һәм күрсәткечләр,
элементлары поселенческой мәгълүмат һәм витрина " яктыртылырга тиеш тәүлекнең
караңгы вакытында.
3. Милекчеләр биналарның һәм корылмаларның миллђте милек формасындагы
тәэмин итәргә тиеш булуы һәм эше архитектура-сәнгать подсветки " биналарның һәм
корылмаларның нигезендә проектлар.
4. Саны нефункционирующих яктырткыч төп мәйданнарда, магистралях һәм
урамнарында, бу транспорт тоннелях артмаска тиеш 3%, башка поселенческих
территорияләрендә (урамнар, район билгеләү, ишегаллары буенча) - 5% ка, җир асты
җәяүлеләр - 10% кебек, көндезге укуда да вечернем һәм төнге режимах (10 кертелгән
яктырткыч рөхсәт ителә бер түгел включенный).
5. Төрмәдән строй газоразрядные лампалар урын алган ртуть, сакланырга тиеш
махсус билгеләнгән максатлар өчен биналарда һәм чарлар вакытында чыгарылырга
өчен махсуслаштырылган предприятие утильләштерү өчен.
Рөхсәт ителми вывозить күрсәтелгән типы лампаларны бу поселенческие
чүплекләр, мусороперерабатывающие заводлары.
6. Металл нигезне кронштейны һәм башка элементлар җайланмаларын яктыртуны
тиеш содержаться чисталыкта түгел ия крена, учакларының коррозиядән һәм
окрашиваться хуҗалары, кулланучылар) кирәк булганда һәм поддерживаться бу
исправном торышы.
7. Карап тоту һәм ремонтлау, юл, урам һәм придомового яктырту, подключенного к
бердәм системасы яктыртуны гамәлгә ашыра вәкаләтле орган яисә оешма,
заключившая муниципаль контрактка үткәрү әлеге төр эшләрнең нәтиҗәләре буенча
билгеләү белән тәэмин итүче оешмалар тарафыннан (подрядчы, эш башкаручы).
Карап тоту һәм ремонтлау придомового яктырту, подключенного к вводным
распределительным устройствам торак йортларны гамәлгә ашыралар идарәче оешма.
8. Ут баганасы, нигезне контактной челтәрендә иҗтимагый (тимер юл) транспорт,
саклагыч, разделительные коймалар, юл корылмалары һәм элементлары җиһазлар
юллар булырга тиеш буялган, очищаться нче надписей һәм теләсә нинди мәгълүматипечатной продукция содержаться бу исправном торышы һәм чисталыгы.
9. Шул алмаштыру ут баганаларын, баганаларын контактной челтәрендә
иҗтимагый (тимер юл) транспорт күрсәтелгән материаллар булырга тиеш
демонтированы һәм вывезены хуҗалары челтәр өч тәүлек.
Чыгару сбитых ут баганаларын хуҗасы тарафыннан гамәлгә ашырыла нигезне
юлларда кичекмәстән, калган территорияләрдә - бер тәүлек эчендә бирле ачыкланган
шундый кирәклеге (демонтажлау).
10. Өчен исправное һәм куркынычсыз торышы һәм удовлетворительный тышкы
кыяфәте барлык элементларын һәм объектлар урнаштырылган бу опорах яктырту һәм
опорах контактной челтәрендә иҗтимагый (тимер юл) транспорт, җавап бирә
җаваплылык милекче (хуҗасы) әлеге баганаларын.
11. Рөхсәт ителми җайланмаларын эксплуатацияләү яктыртуны булганда обрывов
озату, терәкләрен җимерү, изоляторов.
Бозу эшендә җайланмаларын яктыртуны белән бәйле обрывом электр озату яки

повреждением баганаларын кирәк соң кичекмәстән юкка чыгарырга ачыкланган.
12. Рөхсәт ителми самовольное подсоединение һәм тоташтыру озату һәм
кабельләр челтәрләренә һәм устройствам яктыртуны.
13. Милекчеләр (хуҗалары) объектларны яктыртуны яки объектларын,
җиһазландырылган чаралары яктыртуны, шулай ук оештыру, хезмәт күрсәтүче
объектлар (акча) яктыртуны, бурычлы:
-күзәтеп надлежащим урамнарны яктырту, юллар сыйфаты, баганаларын һәм
яктырткыч, осветительных җайланмалары, бозылганда яки повреждении җитештерергә
үз вакытында ремонтлау;
-күзәтеп кертү һәм отключением яктырту нигезендә билгеләнгән тәртибе;
-кагыйдәләрен үтәргә кую, эчтәлеген, урнаштыру һәм эксплуатацияләү яктыртуны
һәм рәсмиләштерү;
-үз вакытында җитештерергә алыштыру яктырткыч яктыртуны.
Эчтәлек кече архитектура формалары
1. К кече архитектура формалары түбәндәгеләр керә элементлары монументальдекоратив рәсмиләштерү, җайланма рәсмиләштерү өчен мобиль һәм вертикаль
яшелләндерү, су җайланмалары, муниципаль мебель, коммуналь-көнкүреш ягыннан
һәм техник җиһазлар җирлек территориясендә.
2. Эчтәлек кече архитектура формаларын гамәлгә ашырыла правообладателями
җир кишәрлекләре чикләрендә бирелгән җир участоклары территорияләрендә гомуми
файдаланудагы - тәэмин ителә нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан контракт
(шартнамә) белән оешмасы, заключившей муниципаль контрактка үткәрү әлеге төр
эшләрнең нәтиҗәләре буенча билгеләү белән тәэмин итүче оешмалар тарафыннан
(подрядчы, эш башкаручы).
3. Хуҗалары кече архитектура формаларын бурычлы:
-карап торырга кече архитектура формалары чисталыкта һәм исправном торышы;
- язгы чорда җитештерергә план карау, кече архитектура формаларын,
җитештерергә, аларны чистартуга иске буяулар, ржавчины, промывку, буяу да кергән,
шулай ук алмаш сломанных элементларын;
-кышкы чорда арындыру кече архитектура формаларын, шулай ук алымнар янына
кардан һәм наледи;
-обустраивать песочницы белән гладкой ограждающей поверхностью, үзгәртергә
ком бу песочницах ким дигәндә, елына бер тапкыр;
-күзәтеп керемнәренә таләпләренә туры ныклык, ышанычлылык һәм
куркынычсызлыгының конструктив элементларын җиһазлар, балалар, спорт, хуҗалык
мәйданчыклары, ял итү;
-эшләү чорында фонтан җитештерергә ежедневную чистартуга су өстендә чүпчардан.
4. Рөхсәт ителми:
-файдаланырга, кече архитектура формалары буенча түгел билгеләү (ял өлкәннәр,
балалар уен мәйданчыкларында, сушка белья спорт мәйданчыкларында һ. б.);
-развешивать һәм наклеивать теләсә нинди мәгълүмати-печатную продукция кече
архитектура формалары;
-якты дөнья белән хушлашкан һәм повреждать кече архитектура формалары һәм
аларны конструктив элементлары;
-су коенырга бу фонтанах.
Эчтәлек стационар булмаган объектларын
1. Урнаштыру стационар булмаган объектларын нигезендә башкарыла урнаштыру
схемасы мондый объектлар билгеләнгән тәртиптә муниципаль хокукый акты.
2. Вакыты чыккач аренда килешүе җир участогы нестационарный объект булырга
тиеш демонтирован арендатором, ә җир участогына - освобожден һәм китерелгән

баштагы торышы.
3. Юридик һәм физик затлар булган милекчеләре стационар булмаган объектлар,
бурычлы:
- җитештерә, аларны ремонтлау һәм буяу да кергән. Ремонт башкарылырга тиеш
исәпкә алып, саклап калу тышкы күренешенә һәм цветового хәл итү, билгеле бер
проект документлары;
- билгеләргә урналар янында стационар булмаган объектлар, окрашивать һәм
арындыру урналар нче калдыкларны кирәк булганда.
4. Рөхсәт ителми:
- возводить к нестационарным объектлары пристройки, козырьки, навесы һәм
башка конструкцияләр дә каралган проектлар;
- куела сәүдә-суыту җиһазлары якын стационар булмаган объектларын саклау;
- складировать тару, товарлар, детальләрен, башка фәннәр көнкүреш һәм
җитештерү характердагы у стационар булмаган объектларын һәм аларның
түбәләрендә, шулай ук файдаланырга нестационарные объектлары астында склад
максатлары;
- загромождать җиһазлар, калдыклар противопожарные разрывы арасында
нестационарными объектлары.
Эчтәлек урыны, җитештерү, төзелеш эшләренең
1. Эчтәлек төзелеш мәйданчыкларын торгызу-төзекләндерү тәмамланганнан соң,
ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләрне возлагаются бу төзүче.
Объектлар төзелеп бетмәгән, аларда эшләре дә алып барыла, булырга тиеш
ябылган төзелеш сетками
2. Кадәр, шулай ук чорында, җитештерү, төзелеш, ремонт һәм башка төрле эшләр
башкару зарур:
-билгеләргә буенча бөтен периметр территориясендә төзелеш мәйданчыгы
типовой әйләндереп таләпләре нигезендә хокукый актлары Башкарма комитеты;
-тәэмин
итәргә,
гомуми
тотрыклылыгы,
ныклыгын,
ышанычлылыгын,
эксплуатационную куркынычсызлык киртәләре төзелеш мәйданчыгы;
-күзәтеп надлежащим техник торышын коймалар төзелеш мәйданчыгы, аның
чисталыгы, вакытында арындыру нче пычрак, кар, наледи, мәгълүмати-печатной
продукция һәм граффити;
-урнаштырырга кергәндә территориясенә төзелеш мәйданчыгы мәгълүмати щит
төзелеш объектын таләпләренә җавап бирә, эшләп килгән төзелеш нормаларын һәм
кагыйдәләрен, һәм карап торырга, аның надлежащем торышы;
тәэмин итү һәм урам яктылыгы периметр буенча төзелеш мәйданчыгы;
-җиһазландырырга
күркәм
подъезд
янына
төзелеш
мәйданчыгында,
внутриплощадочные эчендәге юллар һәм пунктларны чистарту яки, дигән фикер бар
көпчәкләр транспорт чараларын выездах, исключающие вынос пычрак һәм чүп-чар
проезжую өлеше урамнары (юллары);
-тәэмин булу территориясендә төзелеш мәйданчыгы контейнерлар һәм (яки)
бункер җыю өчен каты коммуналь, эре габаритлы һәм төзелеш калдыклары;
тәэмин итүне оештыру чыгару белән территориясендә төзелеш мәйданчыгы каты
коммуналь, эре габаритлы һәм төзелеш калдыклары билгеләнгән тәртиптә;
белән тәэмин итү - чыгару кар убранного территориясендә төзелеш мәйданчыгы
һәм содержащего калдыклары, махсус отведенные урыннар, килештерелгән һәм
билгеләнгән тәртиптә;
тәэмин итү җитештергәндә эш сакланышы гамәлдәге җир асты инженерлык
коммуникацияләре челтәрләре яктыртуны, яшел үсентеләр һәм кече архитектура
формалары.
3. Төзелеш материаллары, җайланмалар, автотранспорт һәм күчмә механизмнары,
ярдәмче биналар, көнкүреш вагончики өчен вакытлыча урнашу эшчеләр һәм
хезмәткәрләр, урыннар өчен вакытлыча саклау һәм туплау транспорт партия төзелеш
калдыкларын урнаштырыла чикләрендә төзелеш мәйданнары нигезендә оештыру

проекты төзү.
4. Рөхсәт ителми:
-оештыру һәм уздыру янындагы зонасын төзелеш, ремонт, погрузочноразгрузочных һәм башка эшләрне сопровождающихся тынлыкны бозып кала, коткару,
авария-торгызу һәм башка кичектергесез эшләрне тәэмин итү белән бәйле шәхси һәм
җәмәгать куркынычсызлыгы, гражданнарның белән 23.00 дән 7.00;
-җитештерә сужение яки ябу машиналар йөрү өлешендә юл һәм тротуарларны
һавасына (күрсәтмәсе) Башкарма комитеты;
-сжигать чүп-чар һәм ќайланмаларда калдыклары төзелеш производствосы.
Эчтәлек урыны погребения
1. Эчтәлек урыны погребения бирелгән нигезендә этика сораулары, санитар һәм
экологик таләпләр нигезендә башкарыла федераль законнар һәм кагыйдәләр тоту
урыны погребения, билгеләнгән муниципаль хокукый акты.
2. Санитарное тоткан урыны погребения гамәлгә ашыра махсуслаштырылган
оешма заключившая муниципаль контрактка үткәрү әлеге төр эшләрнең нәтиҗәләре
буенча билгеләү белән тәэмин итүче оешмалар тарафыннан (подрядчы, эш
башкаручы).
3.Эчтәлегенә карата таләпләр, аларны урынлы погребения:
-контейнерлар өчен калдыкларын һәм урналар зират чистартылган булырга тиеш.
Калдыкларны чарлар вакытында чыгарылырга тиеш буенча дәрәҗәдә туплау, кимендә
бер тапкыр 3 көн;
-рөхсәт ителми булу ауган һәм авария хәлендә булган агач үсентеләренең.
Аварияле древесные насаждения сүтелергә тиеш тәүлек эчендә бирле ачыкланган;
-неухоженные каберләрен яки каберләрен үлгән, шәхес булмаган куелырга тиеш
очищаться нче пычрак һәм чүп-чар, оборудоваться холмиком һәм надгробием.
4. Үзенчәлекләре тоту урыны погребения кышкы чорда:
-үзәк юллар зиратларны, подъездные юллар, тротуарлар булырга тиеш киңәйтелде
һәм кардан чистартылды. Рөхсәт ителә булу тигез урын кар наката мәхрүм булу
ледяных отложений;
-үзәк юллар, подъездные юллар, тротуарлар булырга тиеш эшкәртелгән
противогололедными материаллар. Эшкәртү, машиналар йөрү өлешендә юл һәм
тротуарларны башланырга тиеш соң ран;
-беренче чиратта, гамәлгә ашырырга кирәк чыгару кар скалывание боз һәм
удаление снежно-ледяных берәмлекләр белән үзәк һәм керү юлларын;
-рөхсәт ителми куллану " бозлавыкка каршы материаллар эшләү өчен җәяүлеләр
зоналарында урыны погребения, складирование счищаемого белән юллар
засоленного кар һәм боз җыелу каберләрен, яшеллек арта бара, куаклар утырта.
5. Үзенчәлекләре тоту урыны погребения җәйге чорда:
-үзәк юллар, подъездные юллары, тротуарлар, проходы арасында могилами һәм
башка территориясендә гомуми файдаланудагы урыннарда погребения булырга тиеш
чистартылган нчы төрле төрдәге загрязнений;
-чаралар буенча санитар обрезке яшеллек, удалению поросли сорной агач-куак
массивы буйлап тиеш производиться ел саен.
6. Эш тербиялеу буенча күмү урыны, надмогильным нче инде (кресты, һәйкәлләр,
плитә, склепы һ. б.), агачлар утырту, чәчәкләр һәм декоратив куаклар, китүе өчен
нишей бу колумбарии башкарыла ире(чы), туганнары, законлы вәкиле умершего яки
башка зат белән мәҗбүри үтәүне санитария таләпләре.
Эчтәлек тукталыш озак һәм краткосрочного саклау, автотранспорт
чаралары
1. Эчтәлек тукталыш озак һәм краткосрочного саклау, автотранспорт чаралары
(алга таба - стоянка) башкарыла правообладателем җир кишәрлеген (алга таба -

хуҗасы) автомобиленә урнаштыру өчен стоянкалар нигезендә гамәлдәге төзелеш
нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук настоящими Кагыйдәләре.
2. Хуҗалары бурычлы:
-билгеләргә буенча бөтен периметр тукталыш территорияләре койма белән
әйләндереп алу, аны булырга тиеш тотрыклы к механическим воздействиям һәм
воздействиям тышкы тирәлек;
-күзәтеп надлежащим техник торышын коймалар куелды кую, аларны чисталыгы,
вакытында арындыру нче пычрак, кар, наледи, мәгълүмати-печатной продукция;
-юл куймаска ташлау материалларын саклау разукомплектованного транспорт,
төрле конструкцияләр территорияләрендә кую һәм территорияләрендә, сулыкларның
стоянкам;
-җиһазландырырга
территориясендә
тукталыш
наружным
яктырту,
обеспечивающим равномерное бүлү света, тиешле таләпләргә гамәлдәге нормаларын
һәм кагыйдәләрен;
-юл куймаска территорияләрендә кую мойку автомобиль һәм стоянкага
автомобильләре булган борыннан ага башлауга, ягулык-майлау материаллары;
-карап торырга территориясендә тукталыш үтәп, санитария һәм янгынга каршы
кагыйдәләрен.
-даими рәвештә уздырырга санитар эшкәртү һәм чистартуга, контейнерлар
урнаштырырга (урналар) калдыклар җыю өчен, тәэмин итү даими чыгару каты
коммуналь калдыклар, кар;
тәэмин итү беспрепятственный керү инвалидлар территориясенә кую. Инвалидлар
файдалана урыны белән кую өчен, махсус автотранспорт чараларын бушлай статьясы
нигезендә Федераль законның 15 нче 24.11.1995 ел, № 181-ФЗ «инвалидларны
социаль яклау ТУРЫНДА " Россия Федерациясе».
Бәйрәм рәсмиләштерү, җирлек территориясендә
Бәйрәм рәсмиләштерү, җирлек территориясендә үтәлә үткәрү чорында дәүләт һәм
башка бәйрәмнәр, чаралар белән бәйле знаменательными вакыйгалар.
Бәйрәм рәсмиләштерүне үз эченә ала вывеску дәүләт һәм муниципаль флагларын,
лозунгов, гирлянд, панно, урнаштыруга декоратив элементлар һәм композицияләр,
биредә аларга, трибуналарны, эстрад, шулай ук урнаштыру бәйрәм иллюминации.
Шул изготовлении һәм урнаштыру элементларын бәйрәм рәсмиләштерү рөхсәт
ителми төшерә, повреждать техник чаралар җайга салу, юл хәрәкәте һәм ухудшать
аларның видимость.
V. Тәртибе урып-җыю поселенческих территорияләрен кертеп, эшләр
исемлеге буенча төзекләндерү һәм периодичность аларны үтәү.
Гомуми таләпләр җыештыру һәм карап тоту, җирлек территориясендә
1. Урып-җыю һәм тоту, җирлек территориясендә гамәлгә ашырыла:
1) җәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә;
2) кышкы чорда - 15 октябрь-14 апрель.
Күрсәтелгән срокларда ала корректироваться Башкарма комитеты, һава торышы
шартларына карап.
2. Урып-җыю, җирлек территориясендә уздыру юлы белән башкарыла:
1) систематических эшләрен тоту, җыештыру җирлеге;
2) единичных массакүләм чаралар (өмәләр) нигезендә хокукый актлары Башкарма
комитеты.
3. Урып-җыю, җирлек территориясендә җәйге чорда башкарыла киметү
максатларында, варшава һәм запыленности территориясендә җирлек, дигән фикер
бар, су сибү, подметания һәм уздыру башка эшләрнең эчтәлеге буенча, җирлек
территориясендә һәм үз эченә ала:
-подметание (бу коры һава поливку) территорияләрне, ясалма өслекле, мойку нче
тузан һәм пычрак юл љслеклђрен объектларын, урам-юл челтәре һәм башка

территорияләрне, ясалма җиһазландырылган яңгыр канализация. Мойка юл
љслеклђрен, мәйдан, тротуарларны һәм башка территорияләрне ясалма өслекле
җитештерелә бөтен ширину каплау;
-чистартуга решеток канализация;
-чүп җыю барлык территориясендә;
-ежегодную, 1 июненә кадәр, буяу да кергән кече архитектура формаларын,
садовой һәм урам мебель, чүп савытлары, спорт һәм балалар мәйданчыклары,
коймалар куелды, бордюров;
-периодическое кошение үләннәр (шул биеклектә үләннәр артык 15 см)
территорияләрендә гомуми файдаланудагы кала, озелененных территорияләрен
ограниченного файдалану һәм махсус билгеләнештәге, һәм урып-җыюны скошенной
үләннәр тәүлек эчендә;
-чорда листопада - җыю һәм чыгару коелган листвы бер тапкыр тәүлегенә;
-җыюны лотоклар у бордюра чүп-чардан соң, дигән фикер бар.
4. Урып-җыю территориясендә гомуми файдаланудагы кышкы чорда үз эченә ала:
-чистартуга юл љслеклђрен һәм тротуарларны кардан, наледи һәм чүп-чар;
-туганда, скользкости яки гололеда - посыпку ком, җәяүлеләр зоналарын, лестниц,
эшкәртүне юл љслеклђрен противогололедным материал;
-язгы чорда - рыхление кар һәм оештыру юлына бүлеп бирелгән полосаның әле
һаман язгы суларны.
5. Технология һәм режимы җитештерү урып-җыю эшләре башкарыла торган,
җирлек территориясендә тәэмин итәргә тиеш беспрепятственное хәрәкәте, транспорт
чаралары һәм җәяүлеләр бәйсез рәвештә һава шартларының.
6. Бигрәк тә урып-җыю җәяүле тротуарлар, наземных җәяүлеләр кичү лестниц
кышкы чорда:
-бу чорда интенсив ран, җәяүле тротуарлар, баскычлар тиеш обрабатываться
противогололедными материаллар һәм расчищаться;
-туганда, гололеда противогололедными материаллар обрабатываются, беренче
чиратта, баскычлар, аннан соң җәяүлеләр юллары.
Вакытында эшкәртү противогололедными материаллар артмаска тиеш дүрт сәгать
бирле ачыкланган скользкости;
-рөхсәт ителә складирование рыхлого кар түгел загрязненного белән эш итү, химик
реагентами, бу газон яки урыннары, алдан ук билгеле бер максатлар өчен, шарты
сакланышын яшел үсентеләр һәм тәэмин итү оттока әле һаман язгы суларны.
7. Җирлек территориясендә рөхсәт ителми:
- сорить урамнарда, мәйданнарда, участокларында белән яшеллеккә
насаждениями, скверларда, паркларда, бу газонах, пляжларда һәм башка
территорияләрдә гомуми файдалану;
- билгеләргә мемориаль намогильные корылмалары (истәлекле корылмалары,
коймалар) территорияләрендә гомуми файдаланудагы читтә урын погребения,
билгеләнгән гамәлдәге законнар нигезендә;
- тормышка ашырырга мойку, чистку салон һәм техник хезмәт күрсәтү, транспорт
чаралары урыннарында да каралган максатлар өчен, шул исәптән ахыр пунктларында,
муниципаль маршрутлар җәмәгать транспорты;
- якты дөнья белән хушлашкан һәм повреждать элементлары обустройства
биналары һәм корылмалары, һәйкәлләр, мемориаль такталар, агачлар, куаклар, кече
архитектура формалары һәм башка элементлар төзекләндерү территорияләрендә
гомуми файдалану, ә шулай ук җитештерә, аларны самовольную переделку,
перестройку һәм перестановку;
- наносить язулар, рәсемнәр, расклеивать һәм развешивать мәгълүмати-печатную
продукциясен, наносить граффити тукталышларында көтү җәмәгать транспорты,
стеналарында, столбах, ограждениях (заборах) һәм бүтән түгел каралган максатлар
өчен объектларында;
-складировать һәм сакларга движимое милек читтә чикләрен билгеләү һәм (яки)
коймалар куелды, тәкъдим ителгән җир участоклары;

- урнаштыру һәм складировать тару, сәнәгать товарлары һәм башка фәннәр сәүдә
тротуар ларда, газонах, юлларында;
- складирование кар татарстан неустановленных урыннарда;
- үз перекрывать эчендәге юллар һәм тротуарлар урнаштыру юлы белән тимербетон блоклар, баганалар, коймалар куелды, шлагбаумов, корылмаларны һәм башка
җайланмалар.
8. Зат разместившие калдыклары шул санкцияләнмәгән урыннарда, бурычлы үз
хисабына уздырырга, урып-җыюны һәм чистартуга әлеге территориянең, ә кирәк
булганда - рекультивацию җир участогы.
Әгәр дәвамында 20 тәүлек ачыкланмаган зат разместившее калдыклары шул
несанкционированном урында, удаление калдыкларын һәм рекультивация
территорияләрен санитар таләпләренә туры килмәгән чүплекләрне җитештерелә
оешмалар өчен җаваплы җыюны әлеге территорияне (йә махсуслаштырылган оешма
агызуны калдыкларын чыгару, бирү, әгәр әлеге төр хезмәт күрсәтү каралган килешү).
9. Чүплекләрне бетерү, стихийно килеп туган җир участокларында (территориядә)
генә бирелгән, билгеләнгән тәртиптә һәм муниципаль милектә булган, вәкаләтле орган
тарафыннан тәэмин ителә.
Урып-җыю автомобиль юллары җирле әһәмияттәге
1. Урып-җыю җирле әһәмияттәге автомобиль юллары (алга таба - юллары) үз эченә
ала буенча чаралар комплексы регулярной чистарту машиналар йөрү өлеше,
тротуарлар, парковкалар (парковка карманов), тукталышлары көтү җәмәгать
транспорты, ясалма юл корылмаларын нче пычрак, чүп-чар, кар һәм боз.
2.Урып-җыю, юлларны язгы-җәйге чорда үз эченә ала мытье, поливку, юкка чыгару
запыленности, подметание һ. б.
Урып-җыю, юлларны көзге-кышкы чорда күздә тота җыештыру һәм чүп-чарны
чыгару, юлларны кардан һәм боздан пычрак, посыпку юллар ком-соляной катнашма,
посыпку тротуарларны hўм коры ком.
3. Чистарту, чүп савытлары, урнашкан, буенда, юлларны, җитештерелә кимендә
бер тапкыр көн, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр.
4.Павильоннары көтү җәмәгать транспорты булырга тиеш түгел запылены,
окрашены һәм помыты, чистартылган нче санкцияләнмәгән мәгълүмати-печатной
продукция, граффити. Кышкы чорда булырга тиеш, кардан чистартылды.
5. Таләпләр җәйге җыештыру, юлларны буенча аерым элементам:
-участок өлеше булырга тиеш тулысынча чистартылды нчы төрле төрдәге
загрязнений һәм промыта бөтен ширину. Осевые, резерв полосасының, билгеләнгән
линияләре көйләү тиеш даими очищаться нче ком һәм вак-төяк, чүп-чар;
-двухметровые лотковые зоналар да булырга тиеш грунтово-песчаных наносов һәм
загрязнений. Рөхсәт ителә зур булмаган пычрану песчаными частицами һәм төрле вактөяк чүп-чар ала торган пәйда промежутках арасында циклами эш махсус машиналар;
-обочины юллар булырга тиеш чистартылган нче калдыкларны һәм башка чүп-чар;
6.Таләпләр кышкы җыештыру, юлларны:
- урып-җыю кышкы чорда юлларны үз эченә ала:
кардан чистартуга һәм наледи машиналар йөрү өлешендә, тукталышлары көтү
җәмәгать транспорты, подметание, сдвигание кар бүген валы һәм кар чыгару;
7. Рөхсәт ителми:
- чыгарырга яки перемещать өчен тротуарлар, проезжую өлеше юллар һәм юллары,
кар, боз, счищаемые белән территорияләрендәге квартал эчендә йөрү юллары,
ишегаллары, территорияләрне предприятие, оешмалар, төзелеш мәйданчыклары,
сәүдә объектлары, соң 8.00, шулай ук булмаганда белән килешү зат тарафыннан
гамәлгә ашыручы җыюны машиналар йөрү өлешендә;
-кулланырга техник тоз һәм сыек икән хлористый кальций сыйфатында
противогололедного реагент тротуар ларда, тукталышларда көтү җәмәгать
транспортында, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка җәяүлеләр
зоналарында һәм территорияләрендә белән яшеллеккә насаждениями;

-вывозить һәм складировать кар урыннарда да килешенгән билгеләнгән тәртиптә;
-формалаштырырга, кардан валы:
-кисешкән урыннарда юлларны һәм урамнарны бер дәрәҗәдә һәм янындагы тимер
юл аркылы чыгу урыны зонасында өчпочмак видимости;
- якынрак 20 метр ераклыкта, тукталышлары көтү җәмәгать транспорты;
-участокларда юллар белән җиһазландырылган транспорт ограждениями яки
повышенным бордюром;
-тротуар ларда;
икенче въездах бүгенге янындагы территорияләрне территориясендә;
-вынос грунт һәм пычрак колесами автотранспортның юл;
-йөртүне грунт, чүп-чар, сыпучие төзелеш материаллары, легкую тару, спил агач
башка каплау брезентом яки башка материал белән исключающим пычрату юллары,
шулай ук транспортировать төзелеш катнашмасы һәм растворы (шул исәптән
цементно-песчаный эретмђ", известковые, бетон катнашмасы) башка чаралар күрү,
исключающих мөмкинлеге пролития аларны юлга түшәлгән тротуар, обочину яки
прилегающую к юлда юлга газон.
Урып-җыю, санитарное карап тоту һәм төзекләндерү ял урыннары һәм
кешеләр күпләп җыела торган
1. Урыннарга ял һәм кешеләр күпләп җыела торган түбәндәгеләр керә:
-мәйдан, парклар, скверлар, бульвары, яр тарафыннан оештырылган урыннар ял
поселенческих урманнарда, пляжи;
-урыннар актив ял итү һәм тамаша чараларын - стадионнар, уен комплекслары,
ачык сәхнә мәйданчыклары урнаштырылды һ. б.;
-территориясендә сәүдә объектларын (ваклап сату базарлар, сәүдә комплекслары,
комплекслары объектларын нестационарной мелкорозничной челтәре), җәмәгать
туклануы, социаль-мәдәни, көнкүреш хезмәте күрсәтү;
-территория янындагы территорияләрне карата административ һәм җәмәгать
биналарга, учреждениеләренә.
2.Урып-җыю мәйданнары, парклары, скверлар, бульваров, яр һәм бүтән
территорияләрнең гомуми файдаланудагы:
-шул җыештыру кышкы чорда юлларны, паркларда, бакчаларда, скверларда, бу
бульварах, чаллы һәм башка зоналарында ял итү рөхсәт ителә вакытлыча
складирование кар түгел содержащего химик реагентлар да, урыннар алдан ук билгеле
бер максатлар өчен, шарты сакланышын яшел үсентеләр һәм тәэмин итү оттока әле
һаман язгы суларны.
3. Урып-җыю һәм санитарное эчтәлеге ваклап сату базарларын:
- территориясендә ваклап сату базарларын (алга таба - базар) булырга тиеш
ремонт hәм төзекләндерү эшләрен күрде, җиһазландырылган туалетами,
хозяйственными һәм контейнерными мәйданчыклары, контейнерами һәм урнами ия
булырга тиеш каты каплау һәм уклоны өчен стока ливневых һәм әле һаман язгы
суларны, ә шулай ук ия суүткәргеч һәм канализация системасы;
-төп җыю базары территориясендә җитештерелә соң аны ябу. Көне башкарыла
патрульная җыештыру һәм чистарту наполненных каты коммуналь калдыклар белән
мусоросборников;
- җәйге чорда ел базары территориясендә мәҗбүри тәртиптә атна саен башкарыла
мондый җыю;
-территория базары оборудуется урнами исәбеннән бер чүплек савыты 40 кв. м
мәйданда, өстәвенә арасы алар линиясе буенда сатыла артмаска 10 м;
4. Рөхсәт ителми эшчәнлеген оешмалар, предприятиеләр, сәүдә һәм көнкүреш
хезмәте күрсәтү, киоск, сәүдә палатка һәм павильоннары урнашкан базары
территориясендә һәм непосредственной янында аның белән, башка алуга шартнамә
төзү буенча хезмәтләр күрсәтү чыгару һәм урнаштыру каты коммуналь калдыклар.
5.Урып-җыю һәм санитарное эчтәлеге объектларын сәүдә һәм (яки) җәмәгать
туклану:

-урып-җыю тулы объектлары территорияләре сәүдә һәм (яки) җәмәгать туклануы
башкарыла кимендә ике тапкыр тәүлегенә (иртән һәм кичен). Көне башкарыла
патрульная җыештыру һәм чистарту наполненных калдыклары белән чүп савытлары
һәм мусоросборников;
-кергәч объектлар, сәүдә һәм (яки) җәмәгать туклануы билгеләнә кимендә ике чүп
савыты;
- тәэмин ителә чыгару калдыклары.
6.Җыештыру башка сәүдә мәйданчыклары, комплекслары объектларын
нестационарной
мелкорозничной
челтәре,
социаль-мәдәни
билгеләнештәге
җитештерелә соң, аларны ябу белән мәҗбүри алдан поливкой елның җылы вакытында.
Агымдагы урып-җыю башкарыла көн дәвамында. Тәэмин ителә көндәлек чыгару каты
коммуналь калдыклар.
7. Ял урыннарын төзекләндерүгә һәм кешеләр күпләп җыела торган:
-мәҗбүри исемлеге элементларын төзекләндерү территориясендәге ял урыннарын
һәм кешеләр күпләп җыела торган үз эченә каты төрләрен каплау (рәвешендәге
плиточного мощения яки асфальт), элементлары сопряжения поверхностей,
яшелләндерү, скамьи, урналар һәм кече өчен контейнерлар һәм чүп-чар, урам техник
җиһазлар, осветительное җиһазлар, җайланмалар архитектура-декоратив яктырту,
йөртүче поселенческой мәгълүмат элементлары яклау кишәрлекләрен яшелләндерү
(металл коймалар, махсус төрләре покрытий һ. б.);
-барлык территориясендә ял урыннары һәм кешеләр күпләп җыела торган
очраклардан тыш, пляжлар, ия булырга тиеш твердое катлам яки растительный грунт
белән высеянными үләннәр яки яшеллеккә насаждениями;
участокларны яшелләндерү һәм территорияләрдә ял урыннары һәм кешеләр
күпләп җыела торган кирәк проектировать рәвешендә цветников, газонов, одиночных,
төркемле, гади посадок, вертикальных, многоярусных, мобиль формаларын,
яшелләндерү;
-ял итү урыннары һәм кешеләр күпләп җыела торган булырга тиеш тәэмин ителгән
оборудованными һәм функционирующими туалетными кабинами белән үтәүгә карата
таләпләрне урнаштыру һәм карап тоту бәдрәфләрен;
- буенча дәрәҗәдә пычрануы тиеш производиться чистарту, фонтан, буалар,
ярларның елгалары территорияләрендә ял урыннары яки кешеләр күпләп җыела
торган;
-массакњлђм чаралар уздырганда, аларны оештыручылар тәэмин итәргә бурычлы
җыюны үткәрү урыннарын чаралар һәм торгызу нарушенного төзекләндерү. Тәртип,
җыештыру үткәрү урыннарын чаралар һәм торгызу нарушенного төзекләндерү
билгеләнә стадиясендә алу билгеләнгән тәртиптә тиешле рөхсәт чара үткәрү.
8. Территорияләрендә ял урыннары һәм кешеләр күпләп җыела торган рөхсәт
ителми:
-сакларга, складировать тару һәм сәүдә җиһазлар да билгеләнгән, моның өчен
урыннарда;
-загрязнять территориясен җитештерү һәм куллану калдыклары;
-юарга һәм ремонтларга автотранспортные акча сливать отработанные ягулыкмайлау сыеклык;
-њткђрњ автостоянка, гаражлар, аттракционнар, билгеләргә реклама корылмасы
белән билгеләнгән тәртибен бозу;
-повреждать яшеллек арта бара, объектлар естественного һәм ясалма
яшелләндерү;
-повреждать кече архитектура формалары һәм перемещать аларны билгеләнгән
урын;
-выливать калдыклары сыек продуктлары, суын сатураторных җайланмалары,
квасных һәм сыра цистерна өчен тротуарлар, яшеллек арта бара һәм поселенческие
юллар;
- законсыз рәвештә оештырырга түләүле стоянкалар автотранспорт чараларын;
-рөхсәтсез урнаштыру нестационарные объектлары;

-боза асфальтобетонное катлам тротуарларны, бөтенлеге, тирә-юнь яшел
зоналарны һәм башка төзекләндерү элементларын территорияләрне;
-куела сәүдә-суыту җиһазлары территориясендә;
-складировать каты коммуналь калдыклар аерым контейнерлар (бункеры)
билгеләнгән җыю өчен каты коммуналь калдыклар халыктан алмыйча булу килешү
калдыклар урнаштыруга аерым контейнерлар (бункеры) җыю өчен каты коммуналь
калдыклар белән идарә оешмалары тарафыннан;
-үз перекрывать тротуарлар урнаштыру юлы белән тимер-бетон блоклар,
баганалар, коймалар куелды, шлагбаумов, корылмаларны һәм башка җайланмалар;
-куела товар читтә сәүдә объектын;
-разжигать костры, шул исәптән, чаралар үткәрү күздә тотучы куллану ачык ут
кулланырга мангалы һәм башка җайланмалар өчен җылылык эшкәртү пищи ярдәмендә
ачык ут.
Урып-җыю, карап тоту һәм территорияне төзекләндерү, күп фатирлы
йортлар
1. Җыештыру, йорт янындагы территорияне:
- урып-җыю тиеш үткәрелә киләсе последовательности: урып-җыю тротуарлар,
җәяүлеләр кичү юлын (бу очракта гололеда һәм скользкости - посыпка ком), ә аннан
соң - ишегалды территорияләрен;
- урып-җыю тыш снегоочистки, ул җитештерелә вакытында кардан үткәрелә кадәр
8.00.
Механизированную җыештыру үткәрергә рөхсәт ителә көндезге вакытта машина
тизлеген кадәр 4 км/сәг.
2. Җәйге урып-җыю:
- җәйге урып-җыю, йорт яны территорияләрен: подметание, мойка яки поливка
яңартуны кулдан яки ярдәмендә спецмашин - үтәлергә тиеш күбесенчә иртә, иртәнге,
һәм соң яңгырый, кичке, сәгать;
- мойку тротуарлар кирәк җитештерергә генә ачык тротуар, турыдан-туры
граничащих белән прилотковой полосой, һәм бу юнәлештә нче биналар к машиналар
йөрү өлешендә, урамнар;
- поливка тротуарларны эссе вакытта көн тиеш производиться кирәк булганда,
әмма кимендә ике тапкыр савыла.
3. Кышкы җыештыру:
- накапливающийся түбәләрендә кар тиеш вакытында сбрасываться җиргә һәм
хәрәкәт итә башлаган бу прилотковую юлга, ә киң тротуар - төзелергә бүген валы;
- убираемый кар тиеш сдвигаться белән тротуарларны бу проезжую өлеше
прилотковую юлга, ә ишегалларында - урыннарга ташлау;
- сдвинутый белән территорияләрендәге квартал эчендә йөрү юллары кар кирәк
укладывать бу кучи һәм валы урнашкан параллель рәвештә бортовому таш, яки
складировать буенда йөрү ярдәме белән, кагыйдә буларак, роторных
снегоочистителей;
- тротуар ларда артык, киңлеге 6 м, отделенных газонами нче машиналар йөрү
өлешендә урам рөхсәт ителә сдвигать кар уртасына тротуар бирелергә тиешле
чагылыш табарга тиеш;
- җәю эшләре кар бүген валы һәм кучи тәмамланырга тиеш тротуар ларда дә соңга
калмыйча, алты сәгать бирле тәмамланганнан ран, ә калган территориядә - дә соңга
калмыйча 12 сәгатьтә;
- рөхсәт ителә складировать түгел загрязненный ком - соляными смесями кар,
собираемый ишегалларында, бу квартал эчендәге проездах, бу газонах һәм буш
территорияләрендә түгел комачаулаучы свободному хәрәкәтенә җәяүлеләр һәм
автомобильләр автотранспорт, шул тәэмин итү саклап калу яшел үсентеләр һәм юлына
бүлеп бирелгән полосаның әле һаман язгы суларны;
-кар каршындагы кулдан тротуарларны җыештыру һәм территорияләрендәге
квартал эчендә йөрү юллары тиеш убираться тулысынча астында скребок. Булмаганда

усовершенствованных покрытий кар кирәк убирать астында движок, оставляя кар
катламы өчен аннан аны уплотнения;
-туганда, скользкости эшкәртү, юл љслеклђрен ком - соляной катнашма тиеш
производиться норма буенча 0,2-0,3 кг/м ярдәме распределителей;
-размягченные соң эшкәртү льдообразования булырга тиеш сдвинуты яки сметены
түгел допуская аларның попадания ачык грунт, астында агачлар яки яшеллек арта
бара.
4. Яз җитү белән гамәлгә ашырыла:
-промывка һәм расчистка канавок тәэмин итү өчен оттока су урыннарда бу таләп
ителә өчен генђ кулай юлына бүлеп бирелгән полосаның әле һаман язгы суларны;
-систематический сгон талой су к люкам һәм тәрбиягә бала алган колодцам яңгыр
челтәре;
-чистарту, ишегалды территорияләрен, тәмамлаганнан соң, таяния кар чүп-чардан,
оставшегося кар һәм боз.
5. Йорт яны территориясен карап тору, күп фатирлы йортлар:
- йорт яны территориясен карап тору күпфатирлы йортлар (алга таба - придомовая
территориясе) үз эченә ала:
- даими җыюны;
- төзекләндерү һәм чистартуга люк һәм решеток смотровых һәм ливнеприемных
кое, дренажей, лотоклар, перепускных торбалар;
тәэмин итү каршылыксыз керү смотровым колодцам инженерлык челтәрләрен,
чыганаклар янгын су белән тәэмин итү (гидрантам, водоемам һ. б.);
- җыю һәм чыгару каты коммуналь һәм эре габаритлы калдыкларны;
- "яшелләндерү һәм китүе өчен существующими яшеллеккә насаждениями;
- карап тоту, аларга агымдагы һәм капиталь ремонт кече архитектура формалары.
6. Барлык төр калдыкларны тиеш җыела аерым контейнерлар һәм бункеры
билгеләнелә торган контейнер мәйданнарында булган водонепроницаемое катлам, бу
необходимом саны нормалары нигезендә туплау каты коммуналь калдыклар.
7. Яшәүче гражданнар, күп фатирлы йортларда, бурычлы:
- ярдәм итәргә чисталык һәм тәртип, йорт яны территорияләрендә;
- урнаштыру каты коммуналь һәм крупногабаритные калдыклары гына махсус
контейнерлар һәм махсус мәйданчык урнашкан йорт яны территорияләрендә.
8. Идарәче оешмалар тәэмин итәргә бурычлы:
-контейнерлар
урнаштыруны
өчен
каты
коммуналь
калдыклар,
ә
неканализированных биналарда - моннан тыш һәм җыентыкларын өчен сыек көнкүреш
калдыкларын;
-чыгару каты коммуналь һәм эре габаритлы калдыкларны расланган график
нигезендә;
-чисталыкта тоту һәм исправном торышы контейнерлар (бункер) һәм контейнер
мәйданчыклары, подъездларны аларга;
-чүп савытлары урнаштыруга чүп-чар өчен бар) килә аласыз аерым подъезд,
скамеек һәм аларны үз вакытында чистартуга;
-эшкәртүне скользких җир ком - соляными һәм (яки) махсус противогололедными
смесями;
-сакланышы һәм квалификацияле итеп карау өчен, яшеллеккә насаждениями һәм
газонами;
-урнаштыруны үз исправном торышы чараларын яктыртуны һәм аларны кертү җитү
белән темноты.
9. Йорт яны территориясендә рөхсәт ителми:
- сжигать листву, теләсә нинди төр калдыклар һәм чүп-чарны;
- вывешивать эчке кием, кием-салым, ковры һәм башка фәннәр читтә хуҗалык
мәйданчыклары;
- загромождать подъезд к контейнерным мәйданчык;
- контейнерлар урнаштыра (бункеры) бу машиналар йөрү өлешендә урамнар һәм
юллар, тротуарлар, газонах һәм яшел зоналарда;

- үз билгеләргә коймалар йорт яны территорияләрен бозуда билгеләнгән тәртибен;
- үз төзергә ишегалды төзелгән;
- загромождать йорт яны территориясен металлическим лом, каты коммуналь һәм
төзелеш калдыклар белән эш итү һәм материаллар, шлаком, көл һәм башка җитештерү
һәм куллану калдыклары белән, складировать һәм сакларга тару;
- выливать помои, выбрасывать калдыклары һәм чүп-чарны;
- оештырырга платную урынга күчерү автотранспорт чараларын;
-үз перекрывать мәйданчык янындагы квартал эчендәге юллар аша урнаштыру,
тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар куелды, шлагбаумов, объектларны,
корылмаларны һәм башка җайланмалар;
-җитештерә мойку автомашина, слив ягулык һәм май ягу, җайга салу звуковые
камап, тормоза һәм двигатель;
-чыгарырга теләсә нинди эш, тискәре артуга тәэсир итә торган кеше сәламәтлеге
һәм әйләнә-тирә мохиткә;
-урнаштыру теләсә кайсы предприятие, сәүдә һәм җәмәгать туклануы кертеп,
палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннары, җәйге кафе,
җитештерү объектлары, предприятиеләр буенча мелкому ремонтлау, автомобильләр,
көнкүреш техникасы, аяк киемнәре, шулай ук автостоянка тыш гостевых;
-тормышка ашырырга транзитное транспорт хәрәкәте буенча внутридворовым
проездам йорт яны территориясе;
-разжигать костры, шул исәптән, чаралар үткәрү күздә тотучы куллану ачык ут
кулланырга мангалы һәм башка җайланмалар өчен җылылык эшкәртү пищи ярдәмендә
ачык ут.
10. Идарәче оешмалар тәэмин итәргә бурычлы:
-сакланышы яшел үсентеләр;
-җәйге вакытта һәм коры һава поливку газонов, цветников, агач һәм куаклар;
-сакланышы һәм бөтенлеге газонов башка ташлау аларга төзелеш материаллары,
ком, чүп-чар, кар, сколов боз һ. б.;
-яңа агачлар утырту һәм агач-куаклар, перепланировку белән челтәрен үзгәртү
юлларын һәм урнаштыру җиһазлар гына проектлар буенча килештерелгән һәм
билгеләнгән тәртиптә үтәп, агротехник шартлар.
11. Территорияне төзекләндерү:
-территория һәр домовладения, кагыйдә буенча, булырга тиеш:
-хуҗалык мәйданчыгы киптерү белья, чистки кием, ковров һәм фәннәр йорт,
көнкүреш әйберләрен;
-мәйданчыгы, ял итү, олылар;
-балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән озеленением һәм кирәкле
җиһазлар белән кече архитектура формалары өчен җәйге һәм кышкы ялын.
12. Әгәр күләме территориясе участогы мөмкинлек бирә, чикләрендә участогы
мөмкин урнаштырылган мәйданчыгы өчен этләрне урамда йөртү.
13. Мәйдан алдында подъездами йорт, юл йөрү һәм җәяүлеләр дорожки ия булырга
тиеш каты катламы. Урнашканда каты покрытий булырга тиеш мөмкинлеге каралган
буш стока талых һәм яңгыр суларын.
14. Бина җәмәгать билгеләү, алдан ук урнаштырылган торак йортлар, ия булырга
тиеш входы, изолированные нче торак өлешендә йортлар, шул ук вакытта стоянка
автотранспорт персонал булырга тиеш урнашырга читтә ишегалды территориясен.
15. Рөхсәт ителми йөкләнеше материалларын, продукция өчен бүлмәләр
иҗтимагый билгеләнештәге ягыннан ишегалды, торак йорт, анда урнашкан, тәрәзә
входы фатир. Загрузку кирәк үтәргә белән торцов торак йорт булмаган тәрәзәләр
чыгып, җир асты тоннелей яки ябык дебаркадеров ягыннан юллар.
16. Урнаштыру, транспорт чараларын квартал эчендәге территорияләрендә
кайгыртырга тиеш беспрепятственное хђрђкђтен кешеләр, шулай ук урып-җыю һәм
махсус техника.
Җыештыру индивидуаль торак төзелеше

1. Хуҗалары торак йортларны гамәлгә ашыралар ежедневную җыештыру (шул
исәптән кардан) җир участогы.
2. Рөхсәт ителми:
-выталкивать кар, выбрасывать чүп-чар, сбрасывать шлак, сливать сыек көнкүреш
калдыклары өчен территориясен домовладения;
- чыгарырга яки перемещать бу проезжую өлеше юллар һәм юллары кар һәм боз,
счищенный белән ишегалды территориясен;
- сжигать листву теләсә нинди төр калдыклар һәм чүп-чар өчен территория
домовладения;
- үз билгеләргә коймалар бүгенге янындагы домовладению территориясендә;
- загромождать прилегающую территориясен металлическим лом, каты коммуналь
һәм төзелеш калдыклар белән эш итү һәм материаллар, шлаком һәм көл һәм башка
калдыклар җитештерү һәм куллану;
- үз перекрывать эчендәге юллар аша урнаштыру, тимер-бетон блоклар, баганалар,
коймалар куелды, шлагбаумов, объектларны, корылмаларны һәм башка җайланмалар;
-чыгарырга теләсә нинди эш, тискәре артуга тәэсир итә торган кеше сәламәтлеге
һәм әйләнә-тирә мохиткә.
VI. Таләпләр элементам территорияләрне төзекләндерү
1. Булу элементларын территорияләрне төзекләндерү, булган неотъемлемыми
компонент
территорияләрне
төзекләндерү,
тиеш
разрабатываться
һәм
предусматриваться бу проект документациясе таләпләренә туры китереп, гамәлдәге
законнар.
Документлары элементлары территорияләрне төзекләндерү, располагаемые
зоналарында мәдәни мирас объектларын саклау, согласовывается органнары белән,
вәкаләтле өлкәсендә саклап калу, файдалану, популярлаштыру һәм дәүләт мәдәни
мирас объектларын саклау.
Стационар элементлары территорияләрне төзекләндерү буенча озак вакытлы яки
даими куллану тиеш закрепляться итеп бетерергә мөмкинлек аларның перемещения
яңартуны кулдан.
2. Эчтәлек элементлары төзекләндерү, шул исәптән эш буенча, аларны яңадан
торгызу һәм төзекләндерү, гамәлгә ашыралар хуҗалары элементларын төзекләндерү.
Яшелләндерү
1. Яшеллеккә булып тора мәҗбүри элементы территорияләрне төзекләндерү.
Үткәргәндә, төзекләндерү эшләре кирәк максималь саклап калу, гамәлдәге яшел
үсентеләр.
2. Җирлек территориясендә ала кулланылырга ике төр яшелләндерү: стационарное
- утырту үсемлекләрнең грунт һәм мобиль - утырту, үсемлекләрне махсус күчмә эбатк
(контейнерлар, вазоны һәм т. п.).
Стационарное һәм мобиль яшелләндерү кулланалар булдыру өчен архитектураландшафт объектлары (газонов, бакчалары, цветников, мәйданчыклар белән кустами
һәм агачлар һ. б.) бу табигый һәм ясалма элементах рельефа, түбәләрендә (крышное
яшелләндерү),
фасадах
(вертикальное
яшелләндерү),
биналарның
һәм
корылмаларның.
3. Эчтәлек объектларны яшелләндерү - бу эшләр комплексы тербиялеу буенча
яшеллеккә
насаждениями
һәм
төзекләндерү
элементлары
озелененных
территорияләрне юкка чыгару незначительных деформаций һәм җимерү конструктив
элементларын объемных корылмалары, шулай ук урып-җыю күчмә кече формаларын
җәйге һәм кышкы вакытта.
4. Хуҗалары яшел үсентеләр бурычлы:
-сакланышын тәэмин итәргә һәм квалификацияле итеп карау өчен, яшеллеккә
насаждениями;
- җәйге вакытта елның коры һава тәэмин итү булса, сибеп газонов, цветников, агач

һәм куаклар;
-сакланышын тәэмин итәргә һәм бөтенлеге газонов;
- булганда, сулыкларны объектларында тотарга кирәк, яшелләндерү, аларны
чисталыкта һәм җитештерергә, аларны капитальную чистартуга кимендә 10 елга бер
тапкыр;
5. Бу озелененных территорияләрендә рөхсәт ителми:
-урнаштыру төзү, гайре застроек өчен билгеләнгән тәэмин итү, аларның эшчәнлеге
һәм хезмәт күрсәтү;
-тормышка ашырырга самовольную төште һәм вырубку агач һәм куак утыртылган,
юк газонов һәм цветников;
-подвешивать к, агач утыртырга керештеләр һәм башка яшел насаждениям гамаки,
таган, турниклар, веревки печән киптерү өчен белья, крепить к, агач утыртырга
керештеләр реклама һәм мәгълүмати элмә һәм таблички, выносные конструкцияләр
өчен билгеләнгән реклама урнаштыру һәм башка мәгълүмат күрсәткечләр җибәрү
хәрәкәте объектларына ябыштырыла, белдерүләр, агитация материаллары, техник
конструкцияләр, акча мәгълүмати тәэмин итү, юл хәрәкәтендә катнашучыларның,
оттяжки нче баганалары, игътибар үзәгеннән төшмәсен, реклама щитов, озынлыктагы
электр үткәргечләрне урлый иде, лампа, колючих коймалар куелды;
-билгеләргә нестационарные объектлары, шулай ук объектлар, юл сервисы
миллђте вакыт елның;
-складировать төзелеш һәм башка материалларын, калдыкларны, чүп-чарны,
бозлавыкка каршы материаллар һәм башка зарарлы матдәләр, шулай ук загрязненный
ком противогололедными реагентами кар, сколы боздан;
- тормышка ашырырга раскопку астында огороды;
- выгуливать бу газонах һәм цветниках йорт хайваннарын;
- сжигать листья, үлән, ботаклар, шулай ук аларны тормышка ашырырга смет бу
лотки һәм башка водопропускные җайланмалары;
-сбрасывать смет һәм чүп-чар өчен яшеллек арта бара;
-разжигать костры, шул исәптән, чаралар үткәрү күздә тотучы куллану ачык ут
кулланырга мангалы һәм башка җайланмалар өчен җылылык эшкәртү пищи ярдәмендә
ачык ут;
-надрезать агачлар чыгару өчен сок, сумала, наносить аларга башка механические
җәрәхәтләре;
-портить скульптуралар, эскәмияләр, койма, урналар, балалар һәм спорт
җиһазлары урнашкан бу озелененных территорияләрдә;
-обнажать тамырлар агач на расстоянии таба 1,5 м ераклыкта ствола һәм әлеге
күнегүне ясаганда шейки агач җир белән яки төзелеш белән эш итү.
Коймалар
1. Җайланма коймалар куелды өстәмә булып тора элементы төзекләндерү.
2. Коймалар төрле буенча:
- билгеләү (декоративные, саклагыч, аларның ярашуы);
- этәрә (түбән кадәр - 1,0 метр, уртача - 1,1-1,7 м, югары - 1,8-3,0 м);
- төре материал (металл, железобетонные һ. б.);
- дәрәҗә өчен кан тамырларына бәйле караштан (прозрачные, глухие);
- дәрәҗә стационарности (даими, вакытлыча, күчмә) һәм башка киртәләре.
Проектлау коймалар куелды җитештерелә карап, аларның местоположения һәм
билгеләү буенча гамәлдәге дәүләт стандартларына, каталогам тәҗрибәле
эшләнмәләр, проектлар, индивидуаль проектлаштыру.
3. Әйләндереп мәдәни мирас объектлары территорияләре кирәк үтәргә нигезендә
градостроительными регламентами чыгып китүне өчен әлеге территорияләрне.
Каплау поверхностей
1. Каплау поверхностей тәэмин итәләр, җирлек территориясендә шартлары
куркынычсыз һәм уңайлы хәрәкәт итү, шулай ук формалаштыралар архитектур йөзе

барлыкка килгән төзелеш җирлеге.
Максатлары өчен төзекләндерү түбәндәге төрләрен покрытий:
-каты (капитальные) каплау - монолит яки җыелма командалары каплау,
выполняемые шул исәптән асфальт-бетон, цементобетона, табигый таш;
- йомшак (некапитальные) каплау - каплау, выполняемые, табигый яки ясалма
сыпучих материаллар (шул исәптән ком, вак таш, гранитные высевки, керамзит,
резиновая крошка) торучы халәттә, коры смесях, уплотненных яки укрепленных
вяжущими материаллар;
- газонные каплау - каплау, выполняемые буенча махсус технологияләр әзерләү
һәм утырту травяного покрова;
- катнаш каплау - каплау, представляющие үзе баруны покрытий (решетчатая
плитка яки газонная решетка, утопленная әлеге газон, яки мягкое катлам).
2. Сайлау төрләре белән каплау кирәк гамәлгә ашыру нигезендә аларны максатчан
билгеләнеше:
- каты - исәпкә алып, мөмкин булган чик нагрузок, характердагы һәм составын йөрү,
янгынга каршы таләпләрен, гамәлдәге бу вакытта проектлаштыру;
- мягких исәпкә алып, аларның үзенчәлекле үзенчәлекләрен төзекләндергәндә
аерым төрләрен территорияләрен (шул исәптән балалар бакчалары, спорт
мәйданчыклары, мәйданчыклар өчен этләрне урамда йөртү, прогулочных юлларын);
- газонных һәм катнаш буларак, иң экологичных.
Каты төрләрен каплау ия булырга тиеш шероховатую өслеге коэффициенты белән
сцепления коры торышы ким 0,6, бу мокром - кимендә 0,4.
Сопряжение поверхностей
К элементам сопряжения поверхностей гадәттә относят төрле төрләрен бортовых
ташлардан, пандуслар, баскычлары, баскычлар.
Бортовые тырышучы
1. Юл бортовые тырышучы билгеләнә на стыке тротуар һәм машиналар йөрү
өлешендә белән норматив арттыру өстендә дәрәҗәсе машиналар йөрү өлешен
кимендә 150 мм, ул сакланырга тиеш булган очракта, ремонт поверхностей покрытий.
Булдырмау өчен җәяүлеләрне транспорт газон урыннарда сопряжения җәелгән,
машиналар йөрү өлешендә белән газоном кирәк куллану арттыруны бортового таш.
Шул сопряжении катламы җәяүлеләр коммуникацияләр белән газоном була
билгеләргә садовый копенгагенга бирә арттыру өстендә дәрәҗәсе газон кимендә 50 мм
на расстоянии кимендә 0,5 метр, дип яклый газон һәм предотвращает эләгү пычрак һәм
үсемлекләр чүп-катлам, увеличивая вакыты аның хезмәте.
Территориясендә җәяүлеләр зоналарын, бәлки куллану, табигый материал (кирпеч,
агач, валуны, керамик кирпеч мәрсин провинциясенең сәүдә һ. б.) рәсмиләштерү өчен
примыкания төрле типтагы каплау.
Баскычлары, баскычлар, пандуслар
Шул уклонах җәяүлеләр коммуникацияләр 60 промилле кирәк предусматривать
җайланма лестниц.
Төп җәяүле коммуникациях урыннарда урнаштыру, сәламәтлек саклау
учреждениеләрен һәм башка объектлар күпләп бару, йорт инвалидлар һәм картлар
баскычлары һәм баскычлар кирәк предусматривать каршындагы уклонах 50 дән артык
промилле, һичшиксез, сопровождая аларның пандусом.
Уклон бордюрного махсус пандуслар урнаштырылган кабул ителә 1:12.
Краена беренче баскыч лестниц каршындагы спуске һәм үсештә кирәк акча бүлеп
бирү полосами яркой контрастной окраски.
Барлык баскычлары тышкы лестниц чикләрендә бер маршы белән билгеләнә
одинаковыми буенча киңлеге һәм биеклектә күтәрү дәрәҗәләре.
Булмаганда ограждающих пандус конструкцияләре кирәк предусматривать
ограждающий бортик биеклеге кимендә 75 мм һәм поручни.

Эшли участоклары юллары башында һәм ахырында махсус пандуслар
урнаштырылган башкарыла отличающимися башкалардан поверхностей текстурой
һәм төсе.
Буенча обеим якларга баскычлар яки махсус пандуслар урнаштырылган карала
поручни биеклектә 800-920 мм түгәрәк яки прямоугольного сечения, кремльгә килү
уңайлы булсын өчен колачлау кулы һәм отстоящего нче диварлар 40 мм.
Мәйданчык
Җирлек территориясендә урнаштырыла, түбәндәге төрләрен мәйданчыклары өчен
уеннар, балалар, ял итү, зурлар, спорт белән шөгыльләнү, урнаштыру
мусоросборников, урамда йөртү һәм дрессировки эт, автомобильләр кую.
Урнаштыру мәйданчыкларын чикләре зоналары теркәлгән мәдәни һәйкәлләрне
һәм зоналарны аеруча нык саклана торган табигый территорияләр киңәш ителә белән
килешеп билгеләргә тәкъдим итә вәкаләтле органнары һәйкәлләрне саклау,
табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау.
Капка территориясендә, кагыйдә буларак, торак белән тәэмин ителергә тиеш
балалар уен һәм спорт мәйданчыклары. Мәйдан булырга тиеш снабжены исправным
һәм травмобезопасным инвентарь.
Балалар мәйданчыгын
1. Балалар мәйданчыклары оештырыла рәвешендә аерым мәйданчыклар өчен
төрле яшьтәге яки ничек комплекслы уен мәйданчыгы белән зонированием буенча
возрастным мәнфәгатьләренә.
Мәҗбүри исемлеге элементларын территорияләрне төзекләндерү балалар
мәйданчыгында үз эченә ала: йомшак төрләрен каплау, элементлары сопряжения
өстендә мәйданчыклары белән газоном, яшелләндерү, уен җиһазлары, скамьи һәм
урналар, осветительное җиһазлар.
Ераклык нче тәрәзәләр торак йортлар һәм иҗтимагый биналар кадәр чикләрен
балалар мәйданчыклары мәктәпкәчә яшьтәге булырга тиеш түгел кимендә 10 м, кече
һәм урта яшьтәге мәктәп - кимендә 20 м, комплекслы уен мәйданчыгы - кимендә 40 м,
спорт-уен комплексы, ким дигәндә, 100 м
Балалар өчен уен мәйданчыклары булырга тиеш урнашкан на расстоянии кимендә
20 метр ераклыкта, контейнер мәйданчыкларын.
2. Балалар мәйданчыклары тиеш:
- ия планировку өске белән засыпкой ком неровностей җәйләрен;
- даими рәвештә подметаться һәм смачиваться бу утреннее вакытта;
- булырга буялган, буяу да кергән коймалар куелды һәм корылма мәйданчыгында
җитештерү кимендә елына бер тапкыр, ә ремонт өчен кирәк булганда;
- булырга изолированы нче транзит пешеходного йөрү юллары, разворотных
мәйданчыклары, гостевых кую, мәйданчыкларны урнаштыру өчен контейнерлар өчен
калдыкларны кишәрлекләрен даими һәм вакытлыча саклау, автотранспорт чаралары.
Булмасын өчен җәрәхәтләр рөхсәт ителми булу территориясендә мәйданчык
чыгыш ясаучыларның төп яки нависающих түбән веток, калдыкларын, иске, срезанного
җиһазлар (такталары, фундаменты), җир өстендә поверхностью җир түгел
заглубленных бу җирне металл перемычек (кагыйдә буларак, янында турников һәм
качелей).
Реконструкцияләү һәм якын-тирә территорияләрнең эшләре алып бару һәм
складирование төзелеш материаллары территориясендә балалар мәйданчыклары
рөхсәт ителми.
Осветительное җиһазлары, кагыйдә буларак, тиеш функционировать режимында
яктырту территориясе, анда урнашкан мәйданчык.
Рөхсәт ителми урнаштыру осветительного җиһазлар биеклектә кимендә 2,5 м.
Урнаштыру уен җиһазларын гамәлгә ашырылырга тиеш исәпкә алып, норматив
куркынычсызлык параметрларын.
3.Җаваплылык тоту өчен балалар мәйданчыклары һәм куркынычсызлык белән

тәэмин итү аларга йөкләнә гамәлгә ашыручы затларның һәм аларның эчтәлеге.
Спорт мәйданчыгы
Спорт мәйданчыгы өчен кулланылыр физкультура һәм спорт белән шөгыльләнер
өчен барлык яшьтәге халык.
Мәҗбүри исемлеге элементларын төзекләндерү территориясендә спорт
мәйданында үз эченә ала: йомшак яки газонные төрләрен каплау (җәйге чорда), спорт
җиһазлары.
Спорт мәйданчыклары озеленяются һәм огораживаются сетчатым ограждением.
Яшелләндерү буенча урнашкан периметр мәйдан, бәлки кулланырга вертикальное
яшелләндерү. Биеклеге коймалар 2,5-3 м, урыннарда примыкания мәйданчыклары,
бер-берсенә - биеклеге кимендә 1,2 м.
Спорт җиһазлары урнаштырыла һәм спорт, физик культура мәйданнарында йә
махсус җиһазланган җәяүлеләр коммуникациях (тропы сәламәтлек) составында
рекреаций. Спорт җиһазлары рәвешендә махсус физик культура һәм снарядлар һәм
тренажерлар булырга мөмкин завод әзерләү, шулай ук эшләнгән эшләр бер бревен
һәм брусьев белән махсус обработанной поверхностью, исключающей алу имгәнүләр
(булмау ярыкларны сколов һ. б.).
Урнаштырганда таянып эш итәргә кирәк каталогами сертифицированного
җиһазлар.
Мәйдан ял итү
Территориясендә торак төзелеше мөмкин оештыру мәйданчыкларын, ял өчен
каралган тихого ял һәм настольных уеннар олылар. Ераклык нче тәрәзәләр торак йорт
кадәр чикләрен мәйданчыклары тихого ял булырга тиеш кимендә 10 м, мәйданчыклар
шумных настольных уеннары, ким дигәндә, 25 м.
Мәҗбүри исемлеге элементларын төзекләндерү мәйданчыгында ял, гадәттә үз
эченә ала: каты төрләрен каплау, элементлары сопряжения өстендә мәйданчыклары
белән газоном, яшелләндерү, скамьи өчен ял итү, скамьи һәм өстәлләр, урналар (ким
дигәндә, бер һәр скамьи), осветительное җиһазлар.
Катлам мәйданчыгы киңәш ителә проектировать рәвешендә плиточного мощения.
Шул совмещении мәйданчыклары, ял итү һәм балалар мәйданчыгы да юл куярга киңәш
ителә җайланма каты төрләре каплау зонасында балалар уеннары.
Территорияләрендә парклар оештырылырга мөмкин мәйданчыгы-лужайки өчен ял
чирәмдәге.
Мәйданчыклар өчен этләрне урамда йөртү
1. Мәйданчыклар өчен этләрне урамда йөртү урнаштырыла урыннарында,
килешенгән белән вәкаләтле органнары тарафыннан билгеләнгән тәртиптә.
Исемлек элементларын төзекләндерү территориясендә мәйданчыклары өчен
этләрне урамда йөртү үз эченә ала: төрле төрләрен җәелгән, койма белән әйләндереп
алу, скамьи, чүплек савыты, контейнерга утильләштерү өчен экскрементов,
осветительное һәм мәгълүмати җайланма. Киңәш ителә предусматривать
периметральное яшелләндерү.
Мәйданчыклар өчен этләрне урамда йөртү тиеш урнаштырыла территорияләрендә
гомуми файдаланудагы микрорайон һәм торак районы, буш нче яшеллек, техник
зоналарда метрополитен линияләре һәм общепоселениеских магистральләр, астында
, электр линияләре белән напряжением артык түгел 110 кВт, читтә санитар зона
чыганаклардан су белән тәэмин итү беренче һәм икенче поясов.
Күләме мәйданчыклары өчен этләрне урамда йөртү, урнаштырылган
территорияләрендә торак билгеләү, кабул ителә чикләрендә 400-600 кв. м, бу башка
территорияләрендә кадәр 800 кв. м шартларында, килеп туган төзү мөмкин кабул
уменьшенный күләме мәйданчыклары, чыгып булган территориаль мөмкинлекләр.
Ераклык нче чикләре мәйданчыклары кадәр тәрәзәләр торак һәм җәмәгать
биналары булырга тиеш кимендә 25 метр, ә кадәр җир, балалар учреждениеләре,

мәктәпләр, балалар, спорт мәйданчыклары, мәйданчыкларны, ял итү, ким дигәндә, 40
м
Әйләндереп мәйданчык, кагыйдә буларак, үтәлә иң җиңел металлической сетка
биеклеге кимендә 1,5 м арасы элементлары һәм секциями коймалар, аның нижним крае
һәм җир булырга тиеш түгел, позволять животному чыгып китәргә мәйданчыгы яки
причинить үзе яраны.
Территориясендә мәйданчык булырга тиеш урнаштырылган мәгълүмат стенды
кагыйдәләре белән файдалану мәйданчык.
2. Хуҗалары йорт хайваннарын мөстәкыйль рәвештә гамәлгә ашыралар җыюны
һәм утильләштерү экскрементов үз питомцев.
Хуҗалары хайваннарны тиеш предотвращать куркынычы йогынтысына үз
хайваннарының башка хайваннар һәм кешеләр, шулай ук тәэмин итү, тынычлык өчен,
тирә-юньдәгеләр нигезендә, санитар нормалар үтәргә, гамәлдәге санитария-гигиена
һәм ветеринария кагыйдәләрен.
Мәйдан автостоянок
Җирлек территориясендә урнаштырыла, түбәндәге төрләрен автостоянок:
кратковременного һәм озак саклау автомобильләре.
Мәҗбүри исемлеге элементларын төзекләндерү участогында озак һәм
кратковременного саклау автотранспорт чараларын үз эченә ала: каты төрләрен
каплау, элементлары сопряжения поверхностей, коймалар, урналар яки кече өчен
контейнерлар һәм чүп-чар, осветительное җиһазлар, мәгълүмати җайланмалар
(күрсәткечләр).
Подъездные пути кишәрлекләре озак һәм кратковременного саклау, автотранспорт
чаралары тиеш түгел пересекаться төп юнәлешләре белән җәяүлеләр юллары.
Рөхсәт ителми оештыру транзит җәяүлеләр юллары аша участогы озак һәм
кратковременного саклау, автотранспорт чаралары.
Участок озак һәм кратковременного саклау, автотранспорт чаралары булырга
мөмкин изолирован нче калган территориясендә полосой яшеллек, киңлеге кимендә 3.
м.
Кече архитектура формалары
1. Урнаштыру, кече архитектура формалары нигезендә гамәлгә ашырыла
бүлегендәге «Благоустройство» проект документациясенең төзелеш, реконструкция
һәм капиталь ремонтлау, биналар һәм корылмалар, шулай ук проектларны,
төзекләндерү яки эскизных тәкъдимнәр.
Шул проектлау һәм сайлап алу, кече архитектура формаларын файдаланырга
киңәш ителә каталогами тәҗрибәле әйберләр. Өчен зоналар, тарихи төзелеш, үзәк
ядра җирлеге, поселенческих күп функцияле үзәкләр һәм зоналары, кече архитектура
формалары тиеш проектироваться нигезендә индивидуаль проект эшләнмәләр.
2. Төп таләпләре кече архитектура формалары булып тора:
- туры холкы архитектура һәм ландшафт даирәсендәге, элементлар
территорияләрен төзекләндерү;
- югары декоративные һәм эксплуатация материалларның сыйфатын саклау,
аларның дәвамында озак чоры исәпкә алып, тәэсир итү-тышкы тирәлек;
- ныклыгын, ышанычлылыгын, куркынычсызлык конструкцияләр.
Акчалар тышкы реклама һәм мәгълүмат
1. Акча урнаштыру өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат.
Акча урнаштыру өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат булырга тиеш техник яктан
исправными һәм эстетически ухоженными.
Акча, тышкы мәгълүмат гайре учрежденческих такта һәм режим табличек,
урнаштырыла һәм эксплуатируются нигезендә паспорт белән килешенү вәкаләтле
орган һәм тулы нигезендә аның.
Хуҗалары чараларын урнаштыруны, тышкы реклама һәм мәгълүмат бирергә

тиешле күзәтеп, аларны надлежащим торышын, үз вакытында җитештерү, аларны
төзекләндерү һәм җыештыру буенча урыннар урнаштыру, тышкы реклама һәм
мәгълүмат.
Рөхсәт ителми урнаштыру һәм эксплуатацияләү чараларын урнаштыруны, тышкы
реклама һәм мәгълүмат булмаса, урнаштыру, аларга реклама яки мәгълүмати
хәбәрләр, саналган биналарга зыян китерү, мәгълүмат кыры, шулай ук завешивание,
заклеивание тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка
материаллар.
Хуҗасы реклама яки мәгълүмати конструкцияләр бурычлы торгызырга
территорияне төзекләндерү һәм (яки) тышкы кыяфәте фасад соң монтажлау
(демонтажлау) өч тәүлек.
Акча урнаштыру өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат булганда, аларның
фундаментного блогы булырга тиеш демонтированы белән бергә фундаментным
блогы.
Рөхсәт ителми саналган биналарга зыян китерү корылмаларын төзү һәм бизәү
эшләре объектларын каршындагы креплении аларга тышкы реклама һәм мәгълүмат
чараларын, шулай ук кимүе, аларның бөтенлеген, ныклыгы һәм тотрыклылыгы.
Акча, тышкы мәгълүмат урнаштыру мөмкин түбәндәге төрләре:
- настенная төзелеш исә;
- декоративное панно;
- консольная төзелеш исә;
- крышная төзелеш исә;
- витринная төзелеш исә;
- учрежденческая тактасы;
- режимная табличка;
- модульная төзелеш исә;
- стела;
- щитовая төзелеш исә;
- флаговая композиция;
- махсуслаштырылган төзелеш исә.
Гомуми таләпләр чаралары, тышкы мәгълүмат урнаштыру:
Проектлау, теш һәм урнаштыру чаралары, тышкы мәгълүмат урнаштыру
башкарылырга тиеш таләпләре нигезендә төзелеш нормаларын һәм кагыйдәләрен,
законнарын турында Россия Федерациясе мәдәни мирас объектлары (тарих һәм
мәдәният ядкарьләре) Россия Федерациясе халыкларының, аларны саклау һәм
куллану;
Мәгълүмат чараларында тышкы мәгълүмат тиеш урнаштырыла белән турындагы
закон таләпләрен үтәүне дәүләт телендә, Россия Федерациясе һәм Татарстан
Республикасы дәүләт телендә;
Очракларда куллану ике һәм аннан да күбрәк телләрне текстлары булырга тиеш
идентичными эчтәлеге буенча һәм техник тутыру, башкарылган дөрес һәм разборчиво.
Урнаштыру өчен игъланнар гражданнарның, афиш, мәдәни һәм спорт
чаралары
Урнаштыру, игъланнар, афиш, мәдәни һәм спорт чаралары гына рөхсәт ителә
махсус тумбах, щитах һәм стендларында, устанавливаемых халык күп җыела торган
урыннарда булу, гражданнарның һәм җанлы җәяүлеләр зоналарында.
Стендлар өчен игъланнар урнаштырыла ала рәвешендә аерым торган объект яки
рәвешендә навесных щитов бу биналарда яки корылмаларда.
VII. Төп таләпләр үткәрү җир эшләрен төзегәндә, ремонтлау,
реконструкцияләү коммуникацияләр
1. Эш белән бәйле разрытием грунт яки вскрытием юл љслеклђрен (салу,
реконструкция яки ремонт, җир асты коммуникацияләре, забивка свай һәм шпунта
урнаштыру (алмаштыру) электр линияләре терәкләрен, элемтә, ут баганалары,

планлаштыру грунт, эш каршындагы инженер изысканиях һәм башка эшләр),
башкарыла булганда гына язма рөхсәт (ордера җитештерүне җир эшләрен), выданного
вәкаләтле орган.
2. Оештыру һәм үткәрү тәртибе җир, төзелеш һәм ремонт эшләре башкару белән
бәйле, җирлек территориясендә төзекләндерү, рәсмиләштерү һәм алу ордера
җитештерүне җир эшләрен гамәлгә ашырыла билгеләнгән таләпләр нигезендә
муниципаль хокукый актларны.
3. Кирәк булганда, сноса яки пересадки яшеллек кирәк, билгеләнгән тәртиптә
рәсмиләштерергә күрсәтмәсе Башкарма комитеты һәм гамәлгә ашырырга җимерү яки
пересадку яшеллек.
4. Вакытлыча чикләү яисә хәрәкәтне туктату юллары буенча җирлеге гамәлгә
ашырыла нигезендә рөхсәт выдаваемого вәкаләтле орган белән мәҗбүри урнаштыру
белән ике якның да юллар мәгълүмат щита, содержащего барлык кирәкле
мәгълүматлар турында заказчиках һәм производителях эшләрнең, вакыты эшләрне,
мөмкин булган маршрутларында йөрү. Форма һәм эчтәлек күрсәтелгән щита билгеләнә
тиешле административ регламенты һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бирү
буенча рөхсәт.
5. Үткәрү җир эшләрен төзегәндә, ремонтлау, реконструкцияләү коммуникацияләр
буенча просроченным ордерам ди самовольным.
VIII. Махсус таләпләр, уңайлы мохиттә
Проектлауда объектларын төзекләндерү, торак мохитне саклау, урамнарны һәм
юлларны, объектларга, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү киңәш ителә
предусматривать ала алырлык мохит торак пункт өчен дә, өлкәннәр затлар һәм
инвалидлар җиһазлау бу объектларның элементлары һәм техник чаралары белән,
способствующими передвижению өлкәннәр һәм инвалидлар.
Проектлаштыру, төзелеш, җайланма техник чаралар һәм җиһазлар, күтәрергә
передвижению өлкән затлар һәм инвалидлар киңәш ителә тормышка ашырырга
каршындагы яңа төзелешендә заказчы нигезендә расланган проект документациясе.
IX. Эчтәлек йорт хайваннары һәм кошлар
1. Эчтәлек йорт хайваннарын һәм кош-корт тиеш түгел боза һәм законлы
мәнфәгатьләрен өченче затлар өчен Җаваплылык зыян причиненный домашними
хайваннар һәм кош-кортын карыйсы, аларның хуҗалары җаваплы билгеләнгән
тәртиптә гамәлдәге Россия Федерациясе законнары.
2. Хуҗалары йорт хайваннарын мөстәкыйль рәвештә гамәлгә ашыралар җыюны
һәм утильләштерү экскрементов үз питомцев.
3. Эчтәлек, җирлек халкы авыл хуҗалыгы хайваннары (сыер, сарык, кәҗә, дуңгыз
һәм башка) һәм кошлар рөхсәт ителә территорияләрендә индивидуаль торак йорт
белән приусадебными каралды.
4. Барысы да продуктив хайваннар (эре мөгезле эре терлек, кәҗәләр, сарыклар,
дуңгызлар, атлар) тиеш, мәҗбүри теркәү юлы белән биркования һәм еллык
субсидияләрен яңадан исәпкә алу өлкәсендә ветеринария учреждениеләрендә
гражданнарның яшәү урыны буенча - хуҗалары хайваннар.
5. Выпас йорт хайваннарын рөхсәт ителә урыннарда выпаса, определяемых
норматив-хокукый акты белән җирле үзидарә органы, књзђтње астында хуҗасы яки
аның кушуы буенча башка затлар катнашты.
6. Выгул йорт хайваннарын рөхсәт ителә белән сәгать 7.00 дән 23.00 сәгатькә
кадәр. Шул выгуле башка вакытта хуҗалары бурычлы чаралар күрергә тәэмин итү өчен,
тынычлык урамнарында һәм ишегалларында торак йорт.
7. Этне урамда йөртү, башкарылырга тиеш кулланып поводка (башка төрле
җайланмалар, удерживающего этне), ошейника һәм намордника очраклардан тыш,
урамда йөртү щенков кадәрге өч ай эт вак күләмен, әгәр дә алар карамагында к һәм
махсус сумкага (контейнерга) яки кулында затлар осуществляющего аларның выгул.
Этне урамда йөртү, башка поводка рөхсәт ителә торак пунктлар чикләреннән читтә,

шулай ук урыннарда өчен этләрне урамда йөртү, якын, алар билгеләнгән билгеләре,
разрешающие шундый выгул.
8. Хуҗалары бурычлы юл куймаска пычрану домашними хайваннар һәм птицами
ишегалларын,
тротуарларны,
урамнарны,
паркларны,
газонов,
балалар
мәйданчыклары, скверлар, мәйданнар, шулай ук подъездны торак йорт. Шул выгуле эт,
песи һәм башка вак хайваннар хуҗасы бурычлы булу вакытта, үзенә кирәк-яраклары,
тәэмин итүче, урып-җыюны тулы, табигый испражнений йорт хайваннары, алар
алынырга тиеш выбросу бу мусорные контейнерлар мәйданчыкларында.
9. Спускать этне белән поводка гына мөмкин урыннарда, урамда йөртү.
Булмаганда, махсус билгеләнгән мәйданчыклар рөхсәт ителә выгул бу пустырях,
откосах һәм башка урыннарда определяемых норматив-хокукый акты белән җирле
үзидарә органы.
10. Дрессировка эт үткәрелергә мөмкин гына яхшы огороженных мәйданчыкта йә
өчен территория, җирлек.
11. Перегонять йорт хайваннарын буенча юлларга гына кирәк тәүлекнең якты
вакытында, направляя аларның шул ук вакытта мөмкин кадәр якынрак правому ягында
юллар. Тыела алып барырга, йорт хайваннары юлда белән асфальтовым өслекле
каршындагы мөмкинлекләре прогона буенча грунтовым юллар һәм тропинкам.
12. Шул оставлении йорт терлек урамнарында хуҗалары терлек возмещают зыян
нче порчи яшел үсентеләр һәм чыгымнарны загон терлек.
13. Өй кәҗәләр тиеш асрала бары тик шул загонах эчендә йорт яны территориясен
яки күзәтчелегендә хуҗаларының бу пастбище.
14. Рөхсәт ителми:
- тормышка ашырырга выгул хайваннар балалар һәм спорт мәйданчыкларында,
пляжларда, территорияләрендә, белем бирү һәм медицина оешмалары;
- выгул йорт хайваннарын пляжларда һәм коену, аларны су объектларында
урнашкан урыннарында гражданнарның массакүләм ял итү;
- юл куярга хайваннарны учреждениесе булганда запрещающей язулар;
- чыгара хайваннар һәм кошлар булмаса, алып бару территориясендә торак пункт;
- тормышка ашырырга выгул хайваннар затлар, находящимися хәлдә, алкогольле,
наркотиклы яки токсического исерек, шулай ук затлар, алар үз яшьтәге яки сәламәтлеге
торышы алмый контрольдә тотарга хәрәкәте хайваннар һәм ачыклау, аларны
агрессивное үз вакытында урамда йөртү;
- тормышка ашырырга выгул эт затлар түгел достигшими 14 яше очраклардан тыш,
этләрне урамда йөртү вак күләмен;
- даими карап тоту, йорт хайваннарын һәм кош-корт балконах, лоджиях, гомуми
кулланылыштагы урыннарда торак йортлар (коридорларда катнаш фатир, баскыч
идәнгә басарга курка, чердаках, подвал һәм башка ярдәмче биналарда);
- төнге сәгатьләрдә йорт хайваннарын җирлекләре территорияләрендә читтә
билгеләнгән, моның өчен урын кала уздыру урыннарының махсуслаштырылган чара
(күргәзмәләр һәм башкалар).
15. Хуҗалары йорт хайваннарын һәм кош-корт бурычлы:
-тормышка ашырырга хуҗалык һәм ветеринария чаралары, тәэмин итүче
хайваннар чирләрен кисәтү һәм куркынычсызлыгы, ветеринария-санитарном карата
азык-төлек, терлекчелек, юл куймаска әйләнә-тирәлекнең пычрануы белән эш итү
терлекчелек, шулай ук үткәрергә мәҗбүри дәвалау-профилактик чаралар вакытында,
еллык субсидияләрен яңадан исәпкә алу;
-тормышка ашырырга даими контрольдә тоту урыны табылу хайваннарны;
-при заболевании хайваннар һәм бу очракта аларның падежа, шулай ук необычном
аларның
үзләрен
тоту
кичекмәстән
извещать
белгечләр
ветеринария
учреждениеләренең. Кадәр аларның килү изолировать хайваннар билгеләре белән
авырулар;
тәкъдим итү таләбе буенча ветеринария белгечләре терлекләр өчен карау,
диагностика, тикшеренүләр, предохранительных прививка һәм дәвалау-профилактика
обработок.

16. Күмүгә умершего терлек башкарыла махсус билгеләнгән урында
махсуслаштырылган оешма.
17. Оештыру, булган үз территориясендә сторожевых эт, бурычлы:
- этләрне теркәргә гомуми нигезләрдә;
- карап торырга, этләрне ныклы привязи;
- төшереп калдырырга керү мөмкинлеге килүчеләр к хайваннар;
- спускать эт белән привязи гына яхшы огороженной территориясендә бирле
туктату эш яки территориясендә, отгороженной нче территориясендә гомуми
файдаланудагы булганда предупреждающей язулар кергәндә территориясенә.
18. Безнадзорные хайваннар булып саналган җәмәгать урыннарында башка озата
баручы затлар, тиеш, отлову.
19. Отлов асралучы хайваннарны ала производиться обнаружившим мондый
хайваннарны специализированным предприятие яки башка зат буенча заключенному
җирле үзидарә органнары белән килешү.
20. Чараларны тормышка ашыру буенча отлову асралучы хайваннарны нигезләнә
принциплары мөнәсәбәтне хайваннар һәм нормаларын үтәү иҗтимагый әхлак.
21. Рөхсәт ителми:
- изымать малларны фатир белән территориясендә шәхси домовладений булмаса,
тиешле карар суды;
- төшерү этләр белән привязи янында, кибет, даруханәләрнең, предприятиеләрнең
коммуналь хезмәт күрсәтү һ. б.;
- файдаланырга приманки һәм башка акчалар тоту кићђшеннђн ветеринария
органнары.
X. Контрольдә тоту таләпләрен үтәү Кагыйдәләрен
1. Физик һәм юридик затлар, вазифаи затлар бурычлы тәэмин итү таләпләрен үтәү
төзекләндерү буенча җирлек территориясендә билгеләнгән настоящими Кагыйдәләре.
2. Бозган Кагыйдәләрнең влечет нигезендә җаваплылык каралган Республикасы
Кодексына административ хокук бозулар турында Татарстан (нигезләмәләреннән тыш,
Кагыйдәләрнең үз эченә алган нормалар һәм кагыйдәләр каралган федераль законнар
һәм бүтән норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе үтәмәгән өчен, алар
җаваплылык билгеләнгән Кодексында турында Россия Федерациясе административ
хокук бозулар).
3. Җаваплылыкка тарту өчен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәве таләпләрен
законнарын һәм муниципаль хокукый актларны өлкәсендә төзекләндерү түгел
освобождает зат үтәүдән күрсәтелгән таләпләрне бетерү допущенных бозу.

