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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Куйбышев Затон 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Советының 2013 елның 18 

декабрендәге 93 номерлы “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затон шәһәр 

тибындагы поселогы” муниципаль 

берәмлегендә җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләрен раслау турында” 

карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында 

 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, “Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,”Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затон шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Уставы нигезендә, 2018 елның 17 сентябрендәге ачык тыңлаулар 

беркетмәсе һәм бәяләмә нигезендә, “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев Затон шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге территориясен тотрыклы үстерү өчен шартлар тудыру 

максатларында, “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы” муниципаль берәмлеге Советы 

карар бирде: 

 

1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Куйбышев Затон шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге 

Советының 2013 елның 18 декабрендәге 93 номерлы карары белән расланган 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев 

Затон шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегенең җирдән 



куллану һәм төзелешләр кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертергә: 

 

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картографик материалларына: 

1.1. Куйбышев Затон шәһәр тибындагы поселокта, Горький урамындагы, 

41А йорты буенча урнашкан Ж-1 зонасын (индивидуаль торак төзелеше 

зонасы) ОД-1 зонасына (күп функцияле иҗтимагый-эшлекле зона) 

үзгәртергә. 

1.2. Куйбышев Затон шәһәр тибындагы поселокта, Горький урамындагы, 

41Б йорты буенча урнашкан Ж-1 зонасын (индивидуаль торак төзелеше 

зонасы) ОД-1 зонасына (күп функцияле иҗтимагый-эшлекле зона) 

үзгәртергә. 

2. Әлеге карар түбәндәге адреслар буенча мәгълүмат стендларында 

рәсми рәвештә басылып чыгарга (халыкка җиткерелергә) тиеш: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, штп 

Куйбышев Затон, Ульяновск шоссесы урю, 8; 

- штп Куйбышев Затон, Больничный тыкрыгы ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, штп 

Куйбышев Затон, Больничный тыкрыгы ур., 4; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, штп 

Куйбышев Затон, Парковая ур. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем өстемә алам. 

 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Куйбышев Затон поселогы” муниципаль 

берәмлеге Башлыгы                                                                         Н.Б. Ефимов 


