
Решение 

Совета муниципального образования «поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района                   

Республики Татарстан» 

«24» сентября  2018 г.                                                                № 88 

О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета 

муниципального образования «поселок городского типа 

Куйбышевский Затон  Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 18.12.2013 г. №93 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки  

муниципального образования «поселок  

городского типа   Куйбышевский Затон  Камско-Устьинского   

муниципального  района Республики Татарстан»     

  

   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ   «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский 

Затон  Камско-Устьинского муниципального района», на основании 

протокола и заключения публичных слушаний от 11.09.2018 года, в целях 

создания условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования «поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан», Совет 

муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

решил: 

      1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан», утвержденные 

Решением Совета  муниципального образования «поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 18.12.2013 г. № 93, следующие изменения и 

дополнения:  

  1.В картографические материалы градостроительного зонирования: 

1.1 Изменить территориальную зону, из зоны  СН-2 (зона озеленения 

специального назначения) находящуюся в пгт. Куйбышевский Затон, 



ориентировочной площадью 1173 кв.м, кадастровым номером 

16:22:170106:182, находящуюся по ул. Советская,  на зону Ж-1 (зона 

индивидуальной жилой застройки). 

1.2 Изменить территориальную зону  СН-2 (зона озеленения 

специального назначения) находящуюся в пгт. Куйбышевский Затон, 

ориентировочной площадью 1799 кв.м, кадастровым номером 

16:22:170106:263, находящуюся по ул. Советская,  на зону Ж-1 (зона 

индивидуальной жилой застройки).  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) на информационных стендах по следующим адресам: 

1) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный  район,              

- пгт. Куйбышевский Затон, ул. Ульяновское шоссе, д.8, 

- пгт. Куйбышевский Затон, ул. Больничный переулок д.4; 

2) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,              

- пгт. Куйбышевский Затон, ул. Больничный переулок д.4; 

3) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,              

- пгт. Куйбышевский Затон, ул. Парковая 

Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан»                                                  Н.Б. Ефимов 
              

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Карар 

Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы 

«муниципаль берәмлеге Советы Рәисе урынбасары» 

«24» сентябрь 2018 ел.                                                                №88 

Совет карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

шәһәр тибындагы поселок " муниципаль берәмлеге башлыгы 

Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 18 

декабреннән 93нче карары 

"Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау турында"  

поселок " муниципаль берәмлеге  

Кама Тамагы шәһәр тибындагы Куйбышев Затоны   

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур 

бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә»     

  

   Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, 2018 елның 11 

сентябрендәге протокол һәм бәяләмә нигезендә, «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

поселогы " муниципаль берәмлеге территориясен тотрыклы үстерү өчен 

шартлар булдыру максатларында,», «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

      1.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 2013 ел, 18 

декабрь, 93 нче карары белән расланган «Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында "2013 ел, 18 декабрь, 93 нче карары 

белән расланган" Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы " муниципаль берәмлегенең 

җирдән файдалану һәм:  



  1.Шәһәр төзелеше зоналары картографик материалларына: 

1.1 Кама Тамагы штп урнашкан урта гомуми белем бирү зонасыннан, 

СН-2 зонасыннан (махсус билгеләнештәге яшелләндерү зонасы) үзгәртергә. 

1173 кв.м мәйданлы Куйбышев Затоны, Совет урамындагы 16:22:170106:182 

кадастр номеры, Ж-1 зонасы (индивидуаль торак төзелеше зонасы). 

1.2 Урыссу штп урнашкан СН-2 Территориаль зонасын (махсус 

билгеләнештәге яшелләндерү зонасы) үзгәртергә. 1799 кв.м мәйданлы 

Куйбышев Затоны, Совет урамындагы 16:22:170106:263 кадастр номеры, Ж-1 

зонасына (индивидуаль торак төзелеше зонасы).  

 

2. Әлеге карар мәгълүмати стендларда түбәндәге адреслар буенча рәсми 

басылып чыгарга (халыкка игълан итәргә) тиеш: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама 

Тамагы штп Куйбышев Затоны, Ульяновск шоссесы ур., 8, 

 Түбән Кама ш.т. п. Куйбышев Затоны, Больничный тыкрыгы ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама 

Тамагы штп Куйбышев Затоны, Больничный тыкрыгы ур., 4; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама 

Тамагы штп Куйбышев Затоны, Парковая урамы 

Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

  

Муниципаль берәмлек башлыгы 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Татарстан Республикасы муниципаль районнары»                      Н.Б. Ефимов 


