
Карар
Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы 
Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советы

Актубэ ш.т.б. №71 «28» декабрь 2018 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы 
Советыныц 2013 елныц 30 декабрендэге 38 
номерлы карары (2015 елныц 24 августындагы 
22 номерлы, 2016 елныц 30 сентябрендэге 15 
номерлы, 2017 елныц 5 сентябрендэге 16 
номерлы, 2018 елныц 2 июлендэге 30 номерлы 
карарлары редакциясендэ) белэн расланган 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы 
муниципаль берлегенец жирдэн куллану Ьэм 
тозелешлэр кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту 
турында

Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексы, «Татарстан 
Республикасында шэЬэр тезелеше эшчэнлеге турында» 2010 елныц 23 
декабрендэге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ,

Татарстан РеспублнкасыАзнакай муниципаль районы 
Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советы карар чыгарды:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ Советыныц 2013 елныц 30 декабрендэге 38 номерлы карары 
(2015 елныц 24 августындагы 22 номерлы, 2016 елныц 30 сентябрендэге 15 
номерлы, 2017 елныц 5 сентябрендэге 16 номерлы, 2018 елныц 2 июлендэге 30 
номерлы карарлары редакциясендэ) белэн расланган Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ муниципаль 
берлегенец жирдэн куллану Ьэм тозелешлэр кагыйдэлэренэ тубэндэге 
узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. 35 статьяга. ШэЬэр тезелешен зоналаштыру картасында билгелэнгэн 
территориаль зоналар терлэре. ШэЬэр тезелеше регламентлары. Торак зоналар:

- Торак йортлар тезу зонасында кучемсез мелкэтнец рехсэт ителгэн теп 
терлэренэ карата жир кишэрлеклэренец чик параметрын узгэрту елешендэ шэЬэр 
тезелеше регламентларына узгэрешлэр кертергэ-торак йортлар тезу зонасында 
кучемсез мелкэтнец рехсэт ителгэн теп терлэренэ карата-аерым торган йорт ечен



600 кв. м. булган жир участогыныц минималь мэйданын 400 кв. м. га киметуне 
кертергэ.

Индивидуаль торак йортлар тезу зонасында кучемсез мелкэтнец рехсэт 
ителгэн теп терлэренэ карата жир кишэрлеклэренец чик параметрын узгэрту 
елешендэ шэЬэр тезелеше регламентларына узгэрешлэр кертергэ -  торак йорт 
тезелеше зонасында кучемсез мелкэтнец ин рехсэт ителгэн теренэ карата, аерым 
торган односемейлы йорт ечен 600 кв. м. булган жир участогыныц минималь 
мэйданын 400 кв. м. га кимету.

- Индивидуаль торак йортлар тезелешенец территориаль зонасы ечен шэЬэр 
тезелеше регламентларына кучемсез мелкэтнец теп рехсэт ителгэн терлэренэ 
карата максималь дэрэжэдэ чик кулэмдэге жир кишэрлеклэренец кулэмен 
билгелэу елешендэ узгэрешлэр кертергэ: индивидуаль торак тезелеше ечен-1500 
кв. м., шэхси ярдэмче хужалык алып бару ечен-5000 кв. м.

1.2. ШэЬэр тезелеше зоналаштыру картасында:
- Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы, Актубэ ш.т. б., 

Радужная ур., 6 нчы йорт адресы буенча урнашкан 16:02:240103:1049 кадастр 
номеры булган 1337 кв. м. жир кишэрлеге ечен территориаль зонаны махсус 
билгелэнештэге яшеллэндеру зонасыннан Ж1 индивидуаль торак тезелеше 
зонасыннан узгэртергэ.

- Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы, Актубэ ш.т. б. 
адресы буенча урнашкан 16:02:240111:77 кадастр номерлы 14117 кв. м мэйданлы 
жир кишэрлеге ечен территориаль зонаны махсус билгелэнештэге объектлар 
зонасыннан С1 махсус билгелэнештэге объектлар зонасына узгэртергэ.

- Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы, Актубэ ш.т. б. 
Адресы буенча урнашкан 16:02:240114:40 кадастр номерлы 1836,0 кв.м жир 
кишэрлегенец бер елешен ОД1 куп функцияле ижтимагый-эшлекле зонасыннан, 
транспорт инфраструктурам объектлары зоналары И2, инженерлык 
инфраструктурам объектлары зоналарын ИЗ шэхси торак тезелеше зонасыннан 
1Ж индивидуаль торак тезелеше зонасына узгэртергэ.

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» тубэндэге адрес буенча урнаштыру юлы белэн халыкка житкерергэ: 
http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай муниципаль районыныц Интернет мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ рэсми сайтында тубэндэге адрес буенча: 
http://aznakayevo.tatarstan.ru.урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы Советыныц 
торак-коммуналь хужалык, тезеклэндеру, экология Ьэм жир мэсьэлэлэре буенча 
даими комиссиясенэ йеклэргэ.

Рэис Р.А. Галеева
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