
Бурак авыл җирлеге Советы Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

 

КАРАР 

4.02.2019                                                                                                   №  62-3 

 

Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм 

мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча комиссия 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Бураково авыл җирлеге Советының 2017 елның 20 

ноябрендәге «Спас Бураково авыл җирлеген шәһәр төзелешен проектлауның җирле нормативларын 

раслау турында " гы 41 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында  

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары (2015 елның 20 феврале)» 

 

29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы нигезендә), ТР Спас 

муниципаль районы Бурак авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районы Бурак авыл җирлеге Советы 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Бураково авыл җирлеге Советының 2017 

елның 20 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Бураково авыл җирлеген 

шәһәр төзелешен проектлаштыру буенча җирле нормативларны раслау турында " 41 номерлы 

карарына кертергә.» түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр:  

1.1. Бүлектә 1.1. Шәһәр төзелешен проектлау нормативларында кулланыла торган (кулланыла 

торган) терминнар һәм билгеләмәләр:  

- 1.2.4 пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

4.4. Шәһәр төзелеше эшчәнлеге-территорияләрне, шул исәптән шәһәрләр һәм башка җирлекләр 

үсеше буенча территориаль планлаштыру, шәһәр төзелешен зоналаштыру, территорияне 

планлаштыру, архитектура-төзелеш проектлау, төзелеш, капиталь ремонт, реконструкция, капиталь 

төзелеш объектларын сүтү, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләү, территорияләрне 

төзекләндерү рәвешендә гамәлгә ашырыла торган эшчәнлек.» 

- 1.2.4 пунктын өстәргә.(1). киләсе эчтәлек 

4.4.(1) капиталь төзелеш объектын сүтү - аны җимереп бетерү юлы белән (өченче затларның табигый 

күренешләре яисә хокукка каршы гамәлләре аркасында җимерелүдән тыш), Капиталь төзелеш 

объектын сүтеп алу һәм (яки) демонтажлау юлы белән капиталь төзелеш объектын, шул исәптән аның 

өлешләрен бетерү.»; 

- 1.2.25 пункт.  түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

1.25. Шәхси торак төзелеше объекты-җир өсте катлары саны егерме метрдан артмаган аерым торучы 

бина, ул гражданнар көнкүреш һәм башка ихтыяҗларны канәгатьләндерү өчен билгеләнгән ярдәмче 

куллану бүлмәләреннән һәм бүлмәсеннән тора һәм мөстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлүгә 

билгеләнмәгән.»; 

- 1.2.26 пунктта "вакытлыча корылмалар, киоск, навеслар һәм башка шундый корылмалар" сүзләрен 

«җир участогының алыштырып бетерелмәгән төзелмәләре, корылмалары һәм яхшыртылышы (куалау, 

каплау һәм башкалар))»; 

- түбәндәге эчтәлекле 1.2.26(1) пунктын өстәргә: 

"1.2.26 (1). Җир белән ныклы элемтәдә булмаган корылмалар, Корылмалар һәм конструктив 

характеристикалары аларны күчерүне һәм (яки) демонтажны гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирә 



торган һәм алга таба җыелуны билгеләнешенә зыян китермичә һәм корылмаларның, корылмаларның 

 


