
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  

Татар Шуган авыл җирлеге Советы карары 

   

 Татар Шуган авылы                      № 69                       7 октябрь, 2013 ел  

 

Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуганы авыл җирлеге Советынын  2012 

елның 12 октябрендәге 52 нче карары 

белән Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган авылы 

жирлегенен Төзекләндерү кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү турында  

 

 

 

1. Татарстан Республикасы законы Татарстан районара прокурорының 

19.06.2013 елгы протестын карап, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 14 

статьясындагы 1 өлешенең 19 пункты, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Татар Шуганы Советы КАРАР ИТТЕ:  

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл 

җирлеге Советының карары 12.10.2012 ел, №52 белән расланган Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге территорияләрен 

төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү хакында: 

3. 1) 1.4 пунктының унөченче абзацында «СП 52.13330.2010» сүзләрен «СП 

52.13330.2011 " сүзләренә алмаштырырга»; 

4. 2) 2.7.2 пунктында «(СП 23-05) " сүзләрен «(СП 5213330.2011 «СНиП 23-05-

95. Табигый һәм ясалма яктырту)»; 

5. 3) 8.1.1 пунктында.: 

6. - беренче абзацта «һәм тирә-юнь территорияләре» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

7. – өченче-җиденче абзацларны төшереп калдырырга; 

8. - түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә: «биналарның (аларда 

биналарның) һәм корылмаларның милекчеләре якындагы территорияләрне 

төзекләндерүдә катнашалар.» 

9. - икенче абзацны өченче абзац дип санарга; 

10. 4) 8.1.7 һәм 8.1.9 пунктта «җитештерү һәм куллану калдыкларын бүтән 

җитештерүчеләргә» сүзләрен «чимал, материаллар, ярымфабрикатлар, башка 

эшләнмәләр һәм продуктлар, шулай ук товарлар (продукция) милекчеләренә, 

аларны куллану нәтиҗәсендә калдыкларны җитештерүче (алга таба – 

калдыкларны җитештерүче) барлыкка килгән " сүзләренә алмаштырырга),»; 

11. 5) 8.1.8 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге һәм 

Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Азнакай 

районындагы һәм Азнакай шәһәрендәге территориаль бүлеге белән 



килештергәннән соң авыл җирлеге башлыгы калдыкларны вакытлыча саклау 

урыннарын урнаштыруга рөхсәт бирә.»; 

12. 6) 8.1.11, 8.1.15, 8.1.17, 8.4.1.1, 8.6.2 пунктларда "һәм алар янындагы 

территорияләрне" төшереп калдырырга; 

13. 7) 8.1.26 пунктта «14» санын «5 " санына алмаштырырга»; 

14. 8) 8.4.3.2 пунктта «елга бер тапкырдан да ким булмаган» сүзләрен «кирәк 

булганда, аларның тышкы торышына карап " сүзләренә алмаштырырга»; 

15. 9) 8.4.3.3 пунктта. "ике елга бер тапкырдан да ким булмаган җитештерергә 

түгел, ә ремонт кирәк булганда "сүзләрен" сүзләренә алмаштырырга", аларны 

ремонтлау кирәк булганда, тышкы торыштан чыгып башкарырга»; 

16. 10) 8.6.2 пунктында « сүзләрен, шулай ук якын-тирә территорияләрдә» 

төшереп калдырырга;  

17. 11) 8.6.7 пунктында  

18. - "чикләр» сүзеннән соң" Җир " сүзен өстәргә»  

19. - "эре агачларны һәм куакларны җимерү» сүзләреннән соң «җирлек 

җирләрендә үсә торган җирләр" сүзләрен өстәргә»   

20. 12) 8.6.8 пунктында  

21. - «бәйле» сүзен «җирлек җирләрендә урнашкан " сүзләренә алмаштырырга»; 

22. - "эре агачларны һәм куакларны җимерү» сүзләреннән соң «җирлек 

җирләрендә үсә торган җирләр" сүзләрен өстәргә» 

23. 13) 8.7.1 пунктындагы бишенче абзацны төшереп калдырырга 

24. 14) 8.1.2 пунктын төшереп калдырырга. 

25. 2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуганы авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә. 

26. 3. Әлеге карар Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуганы авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында халыкка игълан 

ителгәннән соң үз көченә керә.  

27. 4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Законлылык һәм хокук 

тәртибе буенча даими комиссиягә йөкләргә». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


