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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре Советының 2012 елның 

20 декабрендҽге 86-24 номерлы карары  белҽн 

расланган Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

чигенедҽ җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм 

төзелеш кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү турында 

(2012 елның 20 декабрендҽге 86-24 номерлы 

карарлары редакциясендҽ) 

 

РФ Шҽһҽр төзелеше кодексының 8, 33 статьяларына һҽм «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, Азнакай 

шҽһҽренең Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш Кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽү буенча 

комиссия төзү нигезендҽ карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре 

Советының 2012 елның 20 декабрендҽге 86-24 номерлы карары  белҽн расланган 

Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ чигенедҽ җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм төзелеш 

Кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр (24.11.2014 №146-41, 25.08.2015 №174-48, 17.03.2016 

№20-5, 25.08.2016 №32-8, 09.12.2016 №38-11, 29.09.2017 №56-18, 22.08.2018 №108-

27, 13.12.2018 №121-29 карарлар редакциясендҽ)кертү проектын ҽзерлҽүгҽ 

керешергҽ. 

1.1. Шҽһҽр төзелеше зоналаштыру картасында: 

- 16:44:010109:76 кадастр номеры белҽн җир кишҽрлеге өчен территориаль 

зонаны Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы, Азнакай шҽһҽре, р3 

бакчачылар зонасыннан һҽм дача участоклары зонасыннан П4 куркынычлык 

классы җитештерү-коммуналь объектлары зонасыннан үзгҽртергҽ. 

- Азнакай шҽһҽре, Мҽрҗани урамы, 34 йорт адресы буенча урнашкан 2924 

кв.м мҽйданлы 16:44:01031:60 кадастр номеры булган җир кишҽрлеге өчен 

территориаль зонаны кече катлы торак йортлар төзү зонасыннан үзгҽртергҽ. 

1.2. Россия Федерациясенең шҽһҽр төзелеше кодексына кертелгҽн үзгҽрешлҽр 

белҽн 1, 25-30 статьяларын туры китерергҽ. 



2. Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү турында 

проектны ҽзерлҽү буенча эшлҽр үткҽрү тҽртибен һҽм вакытын билгелҽргҽ (1 нче 

кушымта). 

3. Ҽлеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында " түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Җитҽкче урынбасары                                                                Л.Ф. Миндубаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aznakaevo.tatar.ru/


Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты  

Карарына кушымта 

№ 01  18.01.2019 ел 

 
Азнакай муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлекнең 

җирдән файдалану һәм төзелешләр әзерлек эшләрен үткәрү кагыйдәләргә 

үзгәрешләр кертү  тәртибе һәм вакыты 

 

N  

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегендҽ җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽренҽ 

үзгҽрешлҽр кертү турында проектны ҽзерлҽү тҽртибе 

Эшлҽрне үткҽрү 

вакыты 

1.   Азнакай шҽһҽренең Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш 

кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү турында проектны ҽзерлҽү 

эшлҽрен оештыру. 

I квартал 2019ел  

2.   

 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽренҽ 

үзгҽрешлҽр кертү турында проектны ҽзерлҽү һҽм килештерү. 

Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽренҽ һҽм 

картографик материалларга үзгҽрешлҽр кертү. 

Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр 

кертү турында проектны килештерү өчен катнашучы хезмҽтлҽр 

һҽм ведомстволарның кисҽтүлҽренҽ шҽрехлҽр ҽзерлҽү. 

I квартал 2019 

ел 

3.   

 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

 

 

3.4. 

Азнакай шҽһҽренең Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш 

кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү турында проект буенча фикер 

алышу  

Халык тыңлаулары үткҽрү.  

Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр 

кертү турындагы проектка үзгҽрешлҽр кертү.  

Күрсҽтелгҽн проектны һҽм аңа мҽҗбүри кушымталарны (ачык 

тыңлаулар беркетмҽсе һҽм гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре 

турында бҽялҽмҽ) Башкарма комитет җитҽкчесенҽ тапшыру. 

Азнакай муниципаль районы башлыгына ҽлеге проектны шҽһҽр 

Советына раслау яки кире кагу турында Карар кабул итү өчен 

Азнакай шҽһҽре төзелешлҽреннҽн файдалану Кагыйдҽлҽренҽ 

үзгҽрешлҽр кертү турында проект юнҽлеше, аны кабат тҽкъдим 

итү датасын күрсҽтеп, эшлҽп бетерергҽ. 

I квартал 2019ел  

 

 
 

 

 

 

 

 


