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КАР АРЫ

‘2 8 нче декабрь 2018 нче ел № 44-257

“Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц 2017 
нче елныц 14 нче декабрендэге 31-182 номерлы карары белэн расланган 

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы шэЬэр тозелешен 
проектлаштыру буенча ж;ирле нормативларга узгэрешлэр керту турында”

Россия Федерациясе ШэЬэр тозелеше кодексы, 2003 нче елныц 6 нчы 
октябрендэге “Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында” 131-ФК номерлы Федераль кануны, 2010 нчы елныц 25 нче 
декабрендэге “Татарстан Республикасында шэЬэр тозелеше эшчэнлеге турында” 98- 
ТРк1 номерлы Татарстан Республикасы Кануны, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц 2018 нче елныц 10 нчы декабрендэге 1099 нчы карары 
ниге|зендэ, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советы

КАРАР БИР0:

j l .  Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц 2017 нче 
елныц 14 нче декабрендэге 31-182 номерлы карары белэн расланган Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы шэЬэр тозелешен проектлаштыру 
буенра ж;ирле нормативларга тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

4 булектэ:
'|1.2 булекчэсендэ:
^.2.1 пунктныц дуртенче абзацында “бакчачылык (дача)” сузлэрен “бакчачылык 

жирлэре” сузлэренэ алмаштырырга”;
4.2.29 пунктныц беренче абзацында “бакча-дача” сузлэрен “бакча" сузе белэн 

алмаштырырга”;
4.4.40 пунктында 4.4 “бакча-дача” сузлэрен “бакча” сузе белэн алмаштырырга”;
4.7 булекчэсендэ:
4.7.1 пунктында “дача хужалыгы” сузлэрен тошереп калдырырга;
4.7.2 пунктында “дача хужалыгы” сузлэрен тошереп калдырырга;
4.7.3 пунктында “дача хужалыгы” сузлэрен тошереп калдырырга;
5 булектэ:
5.1 булекчэсенец 5.1.4 пунктыныц беренче абзацында “бакчачылык, 

яшелуэчелек берлэшмэлэре, дача хужалыклары” сузлэрен "бакчачылык Ьэм



яшелчэчелек коммерцияле булмаган ширкэтлэр, шулай ук 2019 нчы елнын, 1 нче 
гыйнварына кадэр гражданнар тарафыннан бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм дача 
хуж;алыгын алып бару ечен тезелгэн коммерцияле булмаган оешмалар” сузлэренэ 
алмаштырырга”;

5.2 булекчэсендэ:
37 таблицаныц “Дир полотнасы линиясененнэн метр дан ким булмаган ераклык” 

графасында “бакчачылык, яшелчэчелек, дача берлэшмэлэре” сузлэрен “ 
коммерцияле булмаган бакчачылык Ьэм яшелчэчелек ширкэтлэре” сузлэренэ 
алмаштырырга”;

6 булектэ:
6.1 булекчэсенец 6.1.7 пунктында “гражданнарныц бакчачылык, яшелчэчелек 

Ьэм дача коммерцияле булмаган берлэшмэлэре” сузлэрен “гражданнарныц 
бакчачылык, яшелчэчелек йэм яшелчэчелек территориялэрен уз ихтыяж;лары ечен 
алыштыру” сузлэренэ алмаштырырга”, “дача хуж;алыгы” сузлэрен тешереп 
калдырырга”;

7 булекнец 7.4 булекчэсендэ 7.4.9. пунктыныц беренче абзацында “бакчачылык, 
яшелчэчелек Ьэм дача берлэшмэлэре” сузлэрен “гражданнарныц бакчачылык яки 
яшелуэчелек территориялэрен уз ихтыяж;лары ечен алып бару” сузлэренэ 
алмаштырырга”;

икенче абзацта “бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм дача берлэшмэлэре” сузлэрен 
“коммерцияле булмаган бакчачылык йэм яшелчэчелек ширкэтлэре" сузлэренэ 
алмаштырырга”;

шэЬэр тезелешен проектлаштыру буенча курсэтелгэн республика 
нормативларына 1 нче кушымтада:

“Федераль кануннар” булегенец 24 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ;
“24. 2017 нче елныц 29 нчы июлендэге “Гражданнарныц уз ихтыяж;лары ечен 

бакчачылык Ьэм яшелчэчелек алып бару йэм Россия Федерациясенец аерым канун 
актларына узгэрешлэр керту турында” 217-ФК номерлы Федераль канун”;

“Берлэшкэн Миллэтлэр Оешмасыныц Ьэм Россия Федерациясенец башка 
норматив актлары” булегенэ тубэндэге эчтэлекле 23 пунктны естэргэ:

“23. “Тубэн Кама” милли паркы турында Нигезлэмэне раслау хакында” 2016 
елныц 10 маендагы 285 номерлы Россия Федерациясе табигый ресурслар Ьэм 
экология министрлыгы боерыгы”;

2. Элеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында” “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
http://pravo.tatarstan.ru, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц 
рэсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru/. бастырып чыгарырга (халыкка 
игълан итэргэ).

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы Советыныц экология, ж;ирдэн файдалану, тезелеш, торак- 
коммуналь хуж,алык йэм территориялэрне тезеклэндеру буенча даими депутат 
комиссиясенэ йеклэргэ.

Яца Чишмэ муниципаль 
районы Башлыгы Козлов В.М.

http://pravo.tatarstan.ru
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