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2018 елның 26 ноябре № 15 

 

Үзгәрешләр кертү турында проектны әзерләү хакында  

Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының " 

Балтач авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

 

                 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 8, 33 

статьяларына һәм «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга таянып, 

җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү 

комиссиясе бәяләмәсе нигезендә, Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексының 8, 33 статьяларына һәм "Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль законга таянып,                                                   

Балтач авыл җирлеге, 26.11.2018 ел, карар бирәм:  

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Балтач 

авыл җирлеге Советының 2014 елның 24 гыйнварындагы 71 

номерлы карары(2015 елның 13 гыйнварындагы 107 номерлы, 

2015 елның 18 ноябрендәге 16 номерлы, 2016 елның 24 

ноябрендәге 42 номерлы, 2018 елның 18 апрелендәге 7 номерлы 

карарлар редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы « Балтач авыл 

җирлеге» муниципаль берлегенең җирдән куллану һәм 



төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проектны 

әзерләү эшенә керешергә): 

1.1. Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексына 

кертелгән үзгәрешләр белән 1, 25-30 статьяларын туры 

китерергә. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының " 

Балтач авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында проектны әзерләү буенча эшләр үткәрү тәртибен һәм 

вакытын билгеләргә (1 нче кушымта). 

3. Әлеге карарны веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында " урнаштыру юлы белән 

халыкка игълан итәргә: http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай 

муниципаль районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә <url> сайтында http//aznakayevo веб-адрес буенча 

урнашкан.tatar.ru./. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

Башлык                                        Л. Л. Хәбипов 

 
 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Кушымта 1 

Башкарма комитет карарына  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

 районы Балтач авыл җирлеге 

1.11. 2018 елның 15 

 

 

Якынча вакыт 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының " Балтач авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 

проектны әзерләү эшләрен үткәрү 

 

N Эшләрне үткәрү үткәрү тәртибе проектны әзерләү турында  Эшләрне үткәрү 

үткәрү тәртибе 

проектны 

әзерләү турында  

1.   Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

турында проектны әзерләү эшләрен оештыру. 

2019 елның 

4 кварталы 

2.   

 

2.1. 

Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр 

кертү турында проектны әзерләү һәм килештерү. 

Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 

1, 25-30 статьяларын китерү 

шәһәр төзелеше өлкәсенә кертелгән үзгәрешләргә туры килү 

Россия Федерациясе кодексы. 

Планлаштыру буенча документлар әзерләү турында бүлек 

эшләү 

җирле үзидарә органы территорияләре. 

Җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын килештерүдә 

катнашучы хезмәтләр һәм ведомстволарның кисәтүләренә шәрехләр 

әзерләү. 

2019 елның 

4 кварталы 

3.   

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

    Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында проект буенча фикер алышу. 

Халык тыңлаулары үткәрү.             

Проект Азнакай муниципаль районының Балтач авыл җирлеге 

башлыгына Азнакай муниципаль районының «Балтач авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә төзелеш алып бару кагыйдәләренә һәм аңа 

мәҗбүри кушымталар (гавами тыңлаулар беркетмәсе һәм гавами 

тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә) проектын кабул итү өчен 

җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын авыл җирлеге 

Советына раслауга яисә кире кагу һәм аны эшләп бетерү өчен җибәрү 

турында Карар кабул итү өчен җибәрелде. тамаша.                                   

2019 елның 

I кварталы 

 

 
       


