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КАРАР 

 
Зирекле авыл җирлеге советы утырышы Татарстан Республикасы Яңа Чишмә 

муниципаль районы 
 
2018 елның 21 декабре                                                                                        №65-107 
 
 
«Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеген шәһәр төзелешен проектлауның җирле нормативларын раслау 

турында» 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы карарына яңа редакциядә 
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» 

 
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлеге Советы. 
 

ЧИШӘ: 
 

1. Совет карарына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә  
Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлеге 
2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә 
муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр төзелешен проектлаштыру 
буенча җирле нормативларын раслау турында» гы яңа редакциядә»: 
- 1.3.1 пункт. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеге Советының 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларын раслау турында» карарын 
яңа редакциядә бәян итәргә» : 
"1.3.1. Территориаль планлаштыру – территорияләр үсешен планлаштыру, шул 
исәптән функциональ зоналар урнаштыру, Федераль әһәмияттәге объектларны, 
региональ әһәмияттәге объектларны, җирле әһәмияттәге объектларны билгеләү 
өчен дә.»; 
- 1.2.46 пункт. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеге Советының 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларын раслау турында» карарын 
яңа редакциядә бәян итәргә» : 
"1.2.46. Территориаль планлаштыру – территорияләр үсешен планлаштыру, шул 
исәптән функциональ зоналар урнаштыру, Федераль әһәмияттәге объектларны, 
региональ әһәмияттәге объектларны, җирле әһәмияттәге объектларны билгеләү 
өчен дә.»; 
- 1.2.45 пункт. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеге Советының 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларын раслау турында» карарын 
яңа редакциядә бәян итәргә» : 
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"1.2.45. Гомуми файдаланудагы территорияләр – чикләнмәгән затлар даирәсеннән 
(шул исәптән мәйданнар, урамнар, йөрү юллары, яр буйлары, гомуми 
файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар) 
тоткарлыксыз файдалана торган территорияләр.»; 
- 1.2.4 пункт. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеге Советының 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларын раслау турында» карарын 
яңа редакциядә бәян итәргә» : 
4.4. Шәһәр төзелеше эшчәнлеге – территорияләрне, шул исәптән шәһәр төзелешен 
планлаштыру, территорияне планлаштыру, архитектура-төзелеш проектлау, 
төзелеш, капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын сүтүне 
реконструкцияләү, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләү, территорияләрне 
төзекләндерү рәвешендә гамәлгә ашырыла торган эшчәнлек.»; 
- 1.2.39 пункт. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеге Советының 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларын раслау турында» карарын 
яңа редакциядә бәян итәргә» : 
"1.2.39. Капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү (линия объектларыннан 
тыш) – Капиталь төзелеш объектларының, аның өлешләренең (биеклекләренең, 
катлар саны, күләмнең мәйданы) параметрларын үзгәртү, шул исәптән үзгәртеп 
кору, капиталь төзелеш объектын киңәйтү, шулай ук Капиталь төзелеш объектының 
төзелеш конструкцияләрен алмаштырудан һәм (яки) яңадан торгызудан тыш, 
мондый конструкцияләрнең аерым элементларын шундый ук яисә башка 
күрсәткечләренә алыштырудан һәм (яисә) әлеге элементлар торгызудан тыш.»; 
- 1.2.26 пункт. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеге Советының 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларын раслау турында» карарын 
яңа редакциядә бәян итәргә» : 
1.26. Гомуми файдаланудагы территорияләрнең гамәлдәге, планлаштырылган 
(үзгәртелә торган, яңа төзелә торган) чикләрен һәм сызыклы объектлар белән 
шөгыльләнүче һәм (яки) Линияле объектлар урнаштыру өчен билгеләнгән 
территорияләрнең чикләрен билгели торган линияләр.»; 
- 1.2.19 пункт. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеге Советының 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларын раслау турында» карарын 
яңа редакциядә бәян итәргә» : 
"1.2.19. Территорияләрдән файдалануның аерым шартлары булган зоналар – 
Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм 
мәдәни ядкарьләрне) саклау зоналары (алга таба – мәдәни мирас объектлары), 
мәдәни мирас объектларының саклау зоналары, су саклау зоналары, су басу 
зоналары, су басу зоналары, су басу зоналары, су басу зоналары, су басу 
зоналары, су белән тәэмин итү зоналары, эчә торган һәм хуҗалык – көнкүреш су 
белән тәэмин итү чыганакларын санитар саклау зоналары, саклана торган 
объектлар зоналары, приаэродром территориясе, Россия Федерациясе законнары 
нигезендә билгеләнә торган башка зоналар.»; 
- 1.2.6 пункты. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле 
авыл җирлеге Советының 2018 елның 5 сентябрендәге 56-89 номерлы «Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Зирекле авыл җирлегенең шәһәр 
төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларын раслау турында» карарын 
яңа редакциядә бәян итәргә» : 



 


