
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советы (өченче чакырылыш) 

 

Азнакай шәһәре №120-29 «13» декабрь 2018 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шәһәре Советының 2017 елның 29 сентябрендәге 63-18 номерлы 

карары белән расланган «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Азнакай шәһәрен шәһәр төзелешен 

проектлаштыру нормативларына үзгәрешләр кертү турында 

 

 
 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 3 августындагы 342-ФЗ номерлы 

федераль закон, «Россия Федерациясе җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131 - ФЗ номерлы федераль 

закон, Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге 

Уставы нигезендә 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советы карар итте: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советының 2017 елның 29 сентябрендәге 63-18 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәренең шәһәр 

төзелешен проектлаштыру нормативларына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1нче Бүлектә : 

а) 1.6 пунктында «үткәргәндә» сүзләреннән соң «иҗтимагый фикер 

алышулар яки»сүзләрен өстәргә. 

1.2.  4.1.Бүлектә : 

а) 4.1.1 пунктының 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

"Проектлаганда Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарына, 

Россия Федерациясе Президенты, Татарстан Республикасы указларына, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы Хөкүмәте карарларына таянып эш итәргә, 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дәүләт программаларында, 

муниципаль программаларда, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 



Азнакай шәһәре социаль-икътисадый үсеш стратегияләрендә булган 

тәкъдимнәрне исәпкә алырга кирәк.». 

1.3. 4.2 Булектә: 

а) 4.2.11 пунктының 7 абзацында. каты көнкүреш калдыклары "сүзләрен 

«каты коммуналь калдыклар" сүзләренә алмаштырырга»; 

б) 4.2.12 пунктының 3 абзацында. каты көнкүреш калдыклары "сүзләрен 

«каты коммуналь калдыклар" сүзләренә алмаштырырга»; 

в) 4.2.13 пунктының 11 абзацында. "каты көнкүреш калдыклары» сүзләрен 

«каты коммуналь калдыклар»сүзләренә алмаштырырга. 

1.4. 5.2 Бәлектә: 

а) 5.2.16 пунктта: 

- «чикләр» сүзен 1 абзацта төшереп калдырырга; 

- 2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

"Автомобиль юлларының юл буе полосалары турында нигезләмә Россия 

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан раслана.»; 

б) 5.23 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

"5.23. Автомобиль юлының юл буе полосалары чикләрендә капиталь 

төзелеш объектлары, юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән объектлар, 

юл сервисы объектлары, реклама конструкцияләре, мәгълүмат щитлары һәм 

күрсәткечләр урнаштыру, автомобиль юлы хуҗасының язма рәвештә ризалыгы 

булганда рөхсәт ителә. Бу ризалык мәҗбүри үтәлергә тиешле техник таләпләр һәм 

шартлар булырга тиеш. 

Әгәр капиталь төзелеш объектын урнаштыру өчен территорияне 

планлаштыру буенча документлар әзерләү таләп ителсә, мондый объектны 

автомобиль юлының юл буе полосасы чикләрендә урнаштыруны күздә тоткан 

территорияне планлаштыру буенча документлар расланганчы автомобиль юлы 

хуҗасы белән килештерелә. Бу ризалык мәҗбүри үтәлергә тиешле техник 

таләпләр һәм шартлар булырга тиеш. Шул ук вакытта әлеге пунктның беренче 

абзацында күрсәтелгән автомобиль юлының юл буе полосасы чикләрендә 

объектны төзү, реконструкцияләүгә рөхсәт алу таләп ителми. 

 Автомобиль юлының юл буе полосасы чикләрендә объектлар төзүгә, 

реконструкцияләүгә ризалык турында хәбәр итү тәртибе һәм сроклары, юл буе 



автомобиль юлының юл буе полосасы чикләрендә капиталь төзелеш объектын 

урнаштыруны күздә тота торган документлар белән яки мондый объектны төзүне, 

үзгәртеп коруны килештерүдән баш тарту турында, территорияне планлаштыру 

буенча документлар, шулай ук мондый баш тарту өчен нигезләр федераль 

законнар белән билгеләнә. 

Гомуми мәйданы 10 мең кв.метрдан артык булган стационар сәүдә 

объектлары автомобиль юлларына тоташтырылган транспорт чаралары 

тукталышлары һәм тукталышлары урыннары, шулай ук подъездлар, съездлар һәм 

аларга автомобиль юлыннан керү мөмкинлеген тәэмин итү максатларында 

җайланмалар белән җиһазландырылырга тиеш. Автомобиль юлын башка 

автомобиль юлына тоташтырганда, подъездлар һәм съездлар күчмә-тиз йөрешле 

полосалар белән җиһазландырылырга һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү 

максатларында автомобиль юлын төзекләндерү элементлары белән 

җиһазландырылырга тиеш.». 

1.5 5.3 бүлектә: 

а) 5.3.65 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

«5.3.65. Шәһәр төзелешен проектлаганда Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты яки шәһәр җирлегенең җирле үзидарә органы тарафыннан 

билгеләнгән каты коммуналь калдыкларны туплау нормативлары кулланыла (аны 

Татарстан Республикасы законы белән тиешле вәкаләтләр бирелгән очракта).»; 

б) 5.3.66 пунктта: 

- 1 абзацта «көнкүреш калдыклары өчен» сүзләрен «каты коммуналь 

калдыклар өчен " сүзләренә алмаштырырга»; 

- 3 абзацта «калдыкларны җыю нормалары» сүзләрен «каты коммуналь 

калдыкларны җыю нормативлары» сүзләренә алмаштырырга, "калдыкларны 

җыю» сүзләрен «каты коммуналь калдыкларны җыю" сүзләренә алмаштырырга»; 

в) 5.3.72 пунктында. "каты һәм сыек көнкүреш калдыкларын 

зарарсызландыру» сүзләрен «каты коммуналь һәм сыек көнкүреш калдыкларын 

зарарсызландыру" сүзләренә алмаштырырга»; 

1.6.  6.1бүлектә: 

а) 6.1.6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  



«6.1.6. Торак пункт чикләре урнашкан җир кишәрлекләрендә капиталь 

төзелеш объектларын төзү, торак пунктлар чикләрендәге җир асты корылмаларын 

урнаштыру Җир асты байлыкларыннан файдалану идарәсеннән алда торган 

төзелеш участогы астында файдалы казылма булмау турында бәяләмә алынганнан 

соң гамәлгә ашырыла. Шәһәр торак пункты чикләреннән урнашкан һәм файдалы 

казылмалар ятмалары ятмалары булган җир кишәрлекләрен төзү, шулай ук шәһәр 

торак пункты чикләреннән файдалы казылмалар ятканда җир асты корылмаларын 

ятканда җир асты байлыкларыннан файдалану буенча идарә рөхсәте белән рөхсәт 

ителә.». 

1.7 6.9 бүлектә: 

а) 6.9.2 пунктта " калдыкларны чыгару» сүзләрен «калдыкларны 

транспортировкалау»сүзләренә алмаштырырга. 

1.8. 3 нче кушымтаның 8 пунктында Азнакай шәһәренең шәһәр төзелешен 

проектлаштыру нормативларына карата «көнкүреш калдыкларын утильләштерү 

һәм эшкәртү» сүзләрен «каты коммуналь һәм биологик калдыкларны 

утильләштерү һәм урнаштыру»сүзләренә алмаштырырга. 

Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

коммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru//. 

 Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай шәһәр Советының 

торак-коммуналь хуҗалык, төзекләндерү, экология һәм җир мәсьәләләре буенча 

даими комиссиягә йөкләргә. 

  

     

 

 

 

 

 

    Рәис                                                                                                М.З. Шайдуллин 

http://aznakaevo.tatar.ru/

