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Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл жирлеге» 

муниципаль берҽмлегенен жирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

кагыйдҽлҽре  
 

I ҿлеш. шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру нигезендҽ җирдҽн файдалануны һҽм 

тҿзелешлҽрне җайга салу тҽртибе 

Бүлек 1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1 Статья. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ кулланыла торган тҿп тҿшенчҽлҽр 

 

Ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ түбҽндҽге тҿп тҿшенчҽлҽр кулланыла: 

тҿзеклҽндерү – эшлҽр җыелмасы (территорияне инженерлык яктан ҽзерлҽү, 

юлларны урнаштыру, коммуналь челтҽрлҽрне һҽм су белҽн тҽэмин итү 

корылмаларын, канализация, энергия белҽн тҽэмин итү һ. б. үстерү) һҽм чаралар 

(территориялҽрне чистарту, микроклиматны яхшырту, һава бассейнын, ачык 

сулыкларны һҽм туфракны пычратудан саклау, санитар чистарту, тавыш дҽрҽҗҽсен 

киметү максатларында гамҽлгҽ ашырыла торган эшлҽр (территориялҽрне тҽртипкҽ 

китерү һҽм тиешле файдалану, сҽламҽт, уңайлы һҽм мҽдҽни шартлар булдыру); 

рҿхсҽт ителгҽн күчемсез милек тҿрлҽре – эшчҽнлек тҿрлҽре, объектлар, җир 

кишҽрлеклҽрендҽ эшчҽнлек тҿрлҽрен һҽм объектларны ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ шҽһҽр 

тҿзелеше регламентлары составында законнарда билгелҽнгҽн талҽплҽрне, ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрдҽ, башка норматив хокукый актларда, норматив - техник 

документларда мҽҗбүри үтҽү шарты белҽн тиешле территориаль зоналарга карата 

ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары составында үз кҿченҽ кертү 

рҿхсҽт ителҽ. Тҿрлҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану күчемсез милек үз эченҽ тҿп 

тҿрлҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану, шартлы рҽвештҽ разрешенные куллану тҿрлҽре, 

вспомогательные тҿрлҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану; 

рҿхсҽт ителгҽн Күчемсез мҿлкҽтнең ҿстҽмҽ тҿрлҽре - эшчҽнлек тҿрлҽре, объектлар, 

ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары составында тиешле 

территориаль зоналарга карата шҽһҽр тҿзелеше регламентлары составында ҽлеге тҿр 

эшчҽнлекне һҽм объектларны бары тик рҿхсҽт ителгҽн Күчемсез мҿлкҽтнең тҿп 

тҿрлҽренҽ һҽм Күчемсез мҿлкҽтнең шартлы рҿхсҽт ителгҽн куллануга карата ҿстҽмҽ 

тҿр буларак кына гамҽлгҽ ашырырга һҽм урнаштырырга рҿхсҽт ителҽ.; 

җир кишҽрлеклҽренең дҽүлҽт кадастр исҽбен алу-җир кишҽрлеклҽренең бердҽм 

дҽүлҽт реестрында тасвирлау һҽм индивидуальлҽштерү, шуның нҽтиҗҽсендҽ һҽр 

җир участогы аны башка җир билҽмҽлҽреннҽн аерып, сыйфатлы һҽм икътисадый 

яктан билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ торган характеристикалар ала; 

шҽһҽр тҿзелеше документлары – территориаль планлаштыру документлары, 

территориаль планлаштыру документларын тормышка ашыру планнары, 

территорияне планлаштыру буенча чын кагыйдҽлҽр, Документлар (территорияне 

планлаштыру проектлары, территорияне межалау проектлары, җир 

кишҽрлеклҽренең шҽһҽр тҿзелеше планнары); 

шҽһҽр тҿзелеше регламенты – тиешле территориаль зона чиклҽре чиклҽрендҽ 

билгелҽнелҽ торган рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану тҿрлҽре, 

шулай ук җир кишҽрлеклҽре ҿслегендҽ һҽм аларны тҿзү барышында һҽм капиталь 

тҿзелеш объектларын килҽчҽктҽ эксплуатациялҽү барышында кулланыла, җир 



кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки) максималь зурлыгы һҽм рҿхсҽт ителгҽн 

тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽүнең чик параметрлары, 

шулай ук җир участокларын һҽм капиталь тҿзелеш объектларын куллануны чиклҽү; 

дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары, кызыксынган затлар 

тарафыннан җир кишҽрлеклҽрен комплекслы үзлҽштерү һҽм үстерү ҿчен территория 

чиклҽрен билгелҽү, аларны формалаштыру һҽм формалаштырылган җир 

кишҽрлеклҽренҽ хокук бирү, шулай ук күп фатирлы йортларның милекчелҽренҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ гомуми ҿлешле милек хокукын күчерү буенча эш 

алып барыла; 

җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы – территорияне межалау проекты 

составында яисҽ аерым документ рҽвешендҽ ҽзерлҽнелҽ торган документ, ул Россия 

Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 44 статьясындагы 3 ҿлеше нигезендҽ җир 

кишҽрлеген файдалану рҿхсҽт ителгҽн чиклҽр турында һҽм башка мҽгълүматны үз 

эченҽ ала, территорияне планлаштыру юлы белҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль җирлҽр 

составыннан бүлеп бирелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽрен билгелҽү ҿчен кулланыла 

торган, тҿзелеш ҿчен проект документларын эшлҽү, тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү, 

объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турында; 

тҿзүче-үзенҽ караган җир участогында капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүне, 

реконструкциялҽүне, капиталь ремонтлауны тҽэмин итүче физик яки юридик зат, 

шулай ук инженерлык эзлҽнүлҽрен үтҽүне, аларны тҿзү, реконструкциялҽү, 

капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын ҽзерлҽү; 

заказ бирүче-тҿзүче тарафыннан вҽкалҽтле физик яки юридик зат, тҿзелеш, 

реконструкция эшлҽре вакытында тҿзүченең мҽнфҽгатьлҽрен яклау, шул исҽптҽн 

тҿзүче исеменнҽн башкаручылар, подрядчылар белҽн килешүлҽр тҿзүне, эшлҽрне 

башкару һҽм кабул итү стадиясендҽ контрольне гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽ; 

җир кишҽрлеге-Җир ҿслегенең билгелҽнгҽн чиклҽре, мҽйданы,геолокацион урыны, 

хокукый статусы һҽм җир кадастрында һҽм җир кишҽрлеклҽренҽ хокукларны дҽүлҽт 

теркҽве документларында чагылдырылган башка характеристикалары. 

территориялҽрдҽн файдалануның аерым шартлары булган зоналар - Россия 

Федерациясе халыкларының саклау, санитар-саклау зоналары, мҽдҽни мирас 

объектларын саклау зоналары (тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽре), су саклау зоналары, 

эчҽ торган су белҽн тҽэмин итү чыганакларын саклау зоналары, саклана торган 

объектлар зоналары, Россия Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнҽ торган 

башка зоналар; 

инвестор-уртак эшчҽнлек турында килешү нигезендҽ тҿзелҽ торган физик һҽм 

юридик затлар берлҽшмҽсе юридик зат статусына ия булмаган затлар, дҽүлҽт 

органнары, җирле үзидарҽ органнары, шулай ук эшмҽкҽрлек эшчҽнлегенең чит ил 

субъектлары; 

территорияне планлаштыру проектлары аша билгелҽнҽ торган кызыл линиялҽр – 

гомуми файдаланудагы территориялҽрнең (юллар, урам, юллар, юллар, мҽйданнар, 

скверлар, бульварлар, яр буйларын, башка объектлар һҽм территориялҽр дҽ кертеп) 

чиклҽрен, электр тапшыру линиялҽре, элемтҽ линиялҽре (шул исҽптҽн линия-кабель 

корылмалары), торбаүткҽргечлҽр, автомобиль юллары, тимер юллар һҽм башка 

шундый корылмалар (алга таба-линиялҽр) билгели торган линиялҽр ( – сызыкча 

объектлар); 

линия объектлары - электр тапшыру линиялҽре, элемтҽ линиялҽре (шул исҽптҽн 

линия-кабель корылмалары), торба үткҽргечлҽр, автомобиль юллары, тимер юл 

линиялҽре һҽм башка шундый корылмалар; 



рҿхсҽт ителгҽн Күчемсез мҿлкҽтнең тҿп тҿрлҽре - эшчҽнлек тҿрлҽре, объектлар, 

эшчҽнлек тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыру һҽм урнаштыру ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ шҽһҽр 

тҿзелеше регламентлары составында тиешле территориаль зоналарга карата шҽһҽр 

тҿзелеше регламентлары составында рҿхсҽт ителгҽн, шул ук вакытта мондый тҿр 

эшчҽнлекне һҽм объектларны сайлау җир участоклары һҽм капиталь тҿзелеш 

объектларының хокукка ия булучыларның ҿстҽмҽ рҿхсҽтлҽр һҽм техник регламент 

талҽплҽрен үтҽгҽн очракта мҿстҽкыйль рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла. Күрсҽтелгҽн 

сайлап алу хокукы ҿстҽмҽ рҿхсҽтлҽр һҽм килештерүлҽрдҽн башка дҽүлҽт хакимияте 

органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, дҽүлҽт һҽм муниципаль 

учреждениелҽргҽ, дҽүлҽт һҽм муниципаль унитар предприятиелҽргҽ кагылмый; 

сак зонасы-Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кулланыла 

торган махсус шартлар булган территория; 

күчемсез милекне рҿхсҽт ителгҽн файдалану-шҽһҽр тҿзелеше регламенты, законнар 

нигезендҽ билгелҽнгҽн күчемсез милекне куллануга чиклҽү, шулай ук гавами 

сервитутлар нигезендҽ күчемсез милекне куллану. 

санитар-сак зонасы-кешенең яшҽү һҽм сҽламҽтлеге мохитенҽ йогынты ясау 

чыганагы булып торган объектлар һҽм производстволар тирҽсендҽ билгелҽнҽ торган 

махсус территория һҽм атмосфера һавасына (химик, биологик, физик) пычрану 

йогынтысын гигиеник нормативларда билгелҽнгҽн кыйммҽтлҽргҽ кадҽр киметүне 

тҽэмин итҽ; 

сервитут шҽхси - чит җир кишҽрлегеннҽн чиклҽнгҽн файдалану хокукы (узу, 

сервитут билгелҽмичҽ тҽэмин ителҽ алмаган кирҽкле коммуникациялҽр һҽм башка 

кирҽк-яраклар салу һҽм эксплуатациялҽү ҿчен), килешү яки суд карары нигезендҽ 

билгелҽнҽ; 

сервитут - Россия Федерациясенең закон яисҽ башка норматив хокукый акты, 

Татарстан Республикасының норматив хокукый акты, Азнакай муниципаль 

районының норматив хокукый акты белҽн билгелҽнгҽн чит җир кишҽрлегеннҽн 

чиклҽнгҽн файдалану хокукы; 

территориаль зона-зона, аның ҿчен бу кагыйдҽлҽрдҽ чиклҽр билгелҽнгҽн һҽм шҽһҽр 

тҿзелеше регламентлары билгелҽнгҽн; 

чиклҽнмҽгҽн затлар даирҽсеннҽн тоткарлыксыз файдаланган территориялҽр – шул 

исҽптҽн мҽйданнар, урамнар, йҿрү урыннары)); 

аукцион - ысулы килешү тҿзү алуга хокукларын билҽмҽлҽрен, файдалану 

күрсҽтмҽсе җир билҽмҽлҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектлары, хокук тҿзелеш, 

капиталь тҿзелеш объектларын тҿрле билгелҽнештҽге формасында аукцион яки 

конкурс; 

 

2 Статья. Кертү Нигезлҽре, билгелҽнеше һҽм кагыйдҽлҽр составы 

 

1. Ҽлеге кагыйдҽлҽрне Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, Россия 

Федерациясе Җир кодексы нигезендҽ «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлегендҽ җирдҽн файдалануны һҽм тҿзелешлҽрне җайга салу системасын 

кертҽлҽр, ул «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең тотрыклы 

үсеше шартларын булдыру, ҽйлҽнҽ - тирҽ мохитне һҽм мҽдҽни мирас объектларын 

саклау ҿчен шҽһҽр тҿзелеше зонлаштыруына нигезлҽнҽ; буенча барлыкка килҽ 

торган мҿнҽсҽбҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру барышында гражданнар хокукларын яклау 

һҽм физик һҽм юридик затларның тигезлеген тҽэмин итү; җир кишҽрлеклҽреннҽн 

файдалану кагыйдҽлҽре һҽм шартлары турында ачык мҽгълүматны тҽэмин итү, 



капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү, реконструкциялҽү һҽм капиталь ремонтлау 

эшлҽрен гамҽлгҽ ашыру; капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүне, үзгҽртеп коруны 

гамҽлгҽ ашыру максатларында дҽүлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган җир 

кишҽрлеклҽрен бирү ҿчен документлар ҽзерлҽү; капиталь тҿзелеш объектларын 

тҿзү, реконструкциялҽү һҽм реконструкциялҽү максатларында; тҿзү эшлҽре 

тҽмамланган, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү һҽм аларны килҽчҽктҽ куллану 

буенча шҽһҽр тҿзелеше регламентларына туры килүен контрольдҽ тоту. 

2. Шҽһҽр тҿзелеше зонировкалауга нигезлҽнгҽн җирдҽн файдалану һҽм 

тҿзелешлҽрне җайга салу системасын кертү максатлары булып торалар: 

- муниципаль берҽмлекнең үсеш планнарын һҽм программаларын, инженерлык, 

транспорт белҽн тҽэмин итү һҽм социаль хезмҽт күрсҽтү системаларын гамҽлгҽ 

ашыру, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау ҿчен шартлар тудыру; 

- «Татар Шуганы авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге территориялҽрен 

планлаштыру ҿчен шартлар тудыру»; 

- күчемсез милек объектларын һҽм күчемсез милек объектларыннан файдалану, 

файдалану һҽм алар белҽн эш итү хокукын алырга телҽүче затларның хокукларын 

һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү; 

- инвестициялҽр җҽлеп итү ҿчен уңай шартлар тудыру, шул исҽптҽн шҽһҽр тҿзелеше 

регламентлары нигезендҽ күчемсез мҿлкҽтнең рҿхсҽт ителгҽн иң нҽтиҗҽле тҿрлҽрен 

сайлау мҿмкинлеген бирү юлы белҽн дҽ; 

- билгелҽнгҽн очракларда халык алдында тыңлаулар үткҽрү юлы белҽн җирлекнең 

үсеше, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул итүдҽ 

гражданнарның мҽгълүматка ирекле үтемлелеген һҽм аларның катнашуын тҽэмин 

итү; 

- гражданнарның һҽм юридик затларның хокукларын үтҽүне контрольдҽ тотуны 

тҽэмин итү. 

3. Ҽлеге кагыйдҽлҽр буенча эшчҽнлекне регламентлаштыра: 

- физик һҽм юридик затларга бирү максатларында дҽүлҽт яисҽ муниципаль җирлҽр 

составыннан бүлеп бирелҽ торган территориялҽрне һҽм җир кишҽрлеклҽрен шҽһҽр 

тҿзү ҿчен ҽзерлҽү;; 

- җир чиклҽрен ачык куллану һҽм аларны куллану чиклҽрен билгелҽү, үзгҽртү, 

теркҽү; 

- шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча ачык тыңлаулар үткҽрү; 

- дҽүлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеклҽрен резервлау һҽм алу, 

ачык сервитутлар билгелҽү турында карарлар кабул итү ҿчен шҽһҽр тҿзелеше 

нигезлҽрен ҽзерлҽү;; 

- проект документларын килештерү; 

- тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү, яңа тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн объектларны 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү; 

- күчемсез милекнең тҿзелеш үзгҽрешлҽрен куллануны һҽм куллануны, законда 

билгелҽнгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ штраф санкциялҽрен куллануны контрольдҽ 

тоту. 

4. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн беррҽттҽн кулланыла: 

– техник регламентлар (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алар үз кҿченҽ кергҽнче - «техник 

җайга салу турында» Федераль законга һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексына каршы килми торган ҿлешендҽ норматив техник документлар) нигезендҽ 

закон нигезендҽ кабул ителгҽн, кешелҽрнең гомере һҽм сҽламҽтлеге 

куркынычсызлыгын, капиталь тҿзелеш объектларының ышанычлылыгын һҽм 



иминлеген тҽэмин итү, милекне яклау, ҽйлҽнҽ-тирҽ табигать мохитен һҽм мҽдҽни 

мирас объектларын саклау максатларында кабул ителгҽн; 

- җирдҽн файдалануны һҽм тҿзелешлҽрне җайга салу мҽсьҽлҽлҽре буенча башка 

муниципаль хокукый актлар. Күрсҽтелгҽн актлар ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ каршы килми 

торган ҿлешендҽ кулланыла. 

5. Ҽлеге кагыйдҽлҽрне үз эченҽ ала: 

- аларны куллану һҽм күрсҽтелгҽн кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү тҽртибе; 

- шҽһҽр тҿзелеше регламентлары; 

- шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру карталары; 

- территориянең аерым шартлары булган зоналар карталары. 

5.1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр торалар берсе преамбулы, I, II, III һҽм кушымталар. 

6. Ҽлеге кагыйдҽлҽр дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары, физик 

һҽм юридик затлар, «Татар Шуганы авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген җайга салучы һҽм контрольдҽ тотучы 

вазыйфаи затлар тарафыннан үтҽлергҽ тиеш. 

7. Ҽлеге кагыйдҽлҽр шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картасын исҽпкҽ алып «Татар 

Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең бҿтен территориясендҽ эшли (1 

кушымта). 

3 Статья. Шҽһҽр тҿзелешен җайга салу линиялҽре 

 

1. Шҽһҽр тҿзелешен җайга салу линиялҽре территориялҽрне планлаштыру һҽм 

межалау проектлары, шулай ук санитар-сак зоналары проектлары, тарих һҽм 

мҽдҽният һҽйкҽллҽренең сак зоналары проектлары белҽн билгелҽнҽ. 

2. Җирлек территориясендҽ шҽһҽр тҿзелешен җайга салуның түбҽндҽге линиялҽре 

эшли: 

- кызыл линиялҽр; 

- тҿзелешлҽрне җайга салу линиялҽре; 

- гамҽлдҽге һҽм проектлана торган инженерлык корылмалары һҽм 

коммуникациялҽренең техник (саклагыч) зоналары чиклҽре; 

- җирлектҽ саклана торган Ландшафт зоналары чиклҽре (шул исҽптҽн табигый). 

3. Территорияне планлаштыру буенча расланган документлар шҽһҽр тҿзелешен 

җайга салу линиялҽрен билгелҽү, үзгҽртү, юкка чыгару ҿчен нигез булып тора. 

4. Шҽһҽр тҿзелешен җайга салу линиялҽре законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

расланганнан соң һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн территорияне планлаштыру буенча 

документлар тҽртибе белҽн үтҽлергҽ тиеш. 

5. «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге башкарма комитеты (Алга 

таба - Башкарма комитет) шҽһҽр тҿзелешен җайга салуның гамҽлдҽге линиялҽре 

топографик планнарга тҿшерүне һҽм кызыксынган юридик һҽм физик затларга 

шҽһҽр тҿзелешен җайга салу линиялҽрендҽ эшлҽүче барлык топографик планнарны 

бирүне тҽэмин итҽ. 

 

4 Статья. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары һҽм аларны куллану 

 

1. Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булу чиклҽре шҽһҽр тҿзелешен 

зоналаштыру картасы белҽн билгелҽнҽ. 

2. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары исҽпкҽ алып билгелҽнҽ: 

- территориаль зона чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш 

объектларын фактта файдалану; 



- җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын бер территориаль зона 

чиклҽрендҽ кушу мҿмкинлеклҽре; 

- татар Шуган авыл җирлеге генераль планы белҽн билгелҽнгҽн функциональ 

зоналар һҽм аларның планлаштырылган үсеше характеристикалары; 

- территориаль зоналар тҿрлҽре; 

- мҽдҽни мирас объектларын, шулай ук аеруча саклана торган табигый 

территориялҽрне, башка табигать объектларын саклау талҽплҽре. 

3. Шҽһҽр тҿзелеше регламенты җир кишҽрлеклҽренең хокукый режимын билгели, 

шулай ук җир кишҽрлеклҽре ҿслеге ҿстендҽ дҽ урнашкан һҽм аларны тҿзү һҽм алга 

таба капиталь тҿзелеш объектларын эксплуатациялҽү процессында кулланыла. 

Шҽһҽр тҿзелеше Регламентының гамҽлдҽ булуы шҽһҽр тҿзелешен зоналау 

картасында билгелҽнгҽн территориаль зона чиклҽре чиклҽрендҽ урнашкан барлык 

җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм капиталь тҿзелеш объектларына тигез дҽрҽҗҽдҽ кагыла. 

4. Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ шҽһҽр тҿзелеше 

Регламентының гамҽлдҽ булуы җир кишҽрлеклҽренҽ кагылмый: 

- Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарихи һҽм мҽдҽни 

ядкҽрлҽр) бердҽм дҽүлҽт реестрына кертелгҽн һҽйкҽллҽр һҽм ансамбльлҽр 

территориялҽре чиклҽрендҽ, шулай ук яңа ачыкланган мҽдҽни мирас объектлары 

булып торган һҽйкҽллҽр һҽм ансамбльлҽр территориялҽре чиклҽрендҽ, аларны карап 

тоту режимы, реставрациялҽү, консервациялҽү, торгызу, ремонтлау һҽм 

җайлаштыру турында Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

кабул ителҽ; 

- гомуми файдаланудагы территориялҽр чиклҽрендҽ; 

- линияле объектларны һҽм (яки) линияле объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн; 

- файдалы казылмалар табу ҿчен бирелгҽн. 

5. Шҽһҽр тҿзелеше регламенты үз эченҽ ала: 

- җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн куллану 

тҿрлҽре; 

- рҿхсҽт ителгҽн файдалану параметрлары - җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь 

һҽм (яки) максималь зурлыгы һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽүнең чик параметрлары; 

- җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын куллануны чиклҽү. 

6. Җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн куллану 

тҿрлҽрен үз эченҽ ала: 

1) рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре; 

2) шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре; 

3) рҿхсҽт ителгҽн куллануның ҿстҽмҽ тҿрлҽре рҿхсҽт ителгҽн һҽм шартлы рҿхсҽт 

ителгҽн куллану тҿрлҽренҽ карата гына рҿхсҽт ителгҽн һҽм алар белҽн бергҽ гамҽлгҽ 

ашырыла торган. 

7. Рҿхсҽт ителгҽн күчемсез милекне гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итүче тҿзеклҽндерү 

объектлары, инженерлык-техник объектлар, корылмалар һҽм коммуникациялҽр, 

аларның техник регламентларына туры килгҽн очракта (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үз 

кҿченҽ кергҽнче – «техник җайга салу турында» Федераль законга һҽм Россия 

Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексына каршы килмҽгҽн ҿлешендҽ норматив 

техник документларга), һҽрвакыт рҿхсҽт ителҽ. 

Капиталь тҿзелеш объектларының бер яки берничҽ планлаштыру структурасы 

территориясе чиклҽрендҽ эшлҽвен һҽм нормаль эксплуатациялҽүне тҽэмин итү ҿчен 



билгелҽнгҽн инженерлык-техник объектлар, корылмалар, аларда урнашу аерым җир 

кишҽрлеге талҽп итҽ, санитар-яклау, башка саклау зоналары урнаштырып, 

территорияне планлаштыру буенча документлар белҽн билгелҽнҽ. 

8. Шҽһҽр тҿзелеше регламентында каралмаган куллану тҿрлҽре тыелган. 

9. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн 

файдалану параметрлары үз эченҽ ала: 

- җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яки) максималь күлҽме, шул исҽптҽн 

аларның мҽйданы һҽм сызыкча күлҽме (минималь һҽм/яки максималь), шул исҽптҽн 

урам (йҿрү) һҽм участокларның Чик киңлеге сызыкча күлҽмен дҽ кертеп; 

- биналар, тҿзелмҽлҽр, корылмалар тҿзү тыелган биналарны, тҿзелмҽлҽрне, 

корылмаларны урнаштыру урыннарын билгелҽү максатларында җир участоклары 

чиклҽреннҽн минималь чигенүлҽр; 

- иң чик (минималь һҽм/яки максималь) катлар яки иң чик (минималь һҽм/яки 

максималь) биеклек биналарның, тҿзелмҽлҽрнең, корылмаларның; 

- җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ тҿзелешнең максималь проценты җир кишҽрлегенең 

барлык мҽйданына да салынырга мҿмкин булган суммар мҽйданының мҿнҽсҽбҽте 

буларак билгелҽнҽ; 

- урта белем бирү учреждениелҽре ҿчен торак кварталлар, балалар мҽктҽпкҽчҽ һҽм 

спорт мҽйданчыклары территориялҽре ҿчен яшеллҽндерүнең минималь проценты; 

- рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре ҿчен биналарның гомуми мҽйданы 

күрсҽткечлҽре (минималь һҽм/яки максималь) ; 

- башка күрсҽткечлҽр. 

10. Рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, 

реконструкциялҽүнең чик параметрлары нигезендҽ җир кишҽрлеклҽрен һҽм 

капиталь тҿзелеш объектларын куллану законда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽү 

шарты белҽн рҿхсҽт ителҽ. 

11. Аерым очракларда норматив-хокукый актлар белҽн территориаль зоналарны яки 

аларның ҿлешлҽрен ҿстҽмҽ юнҽлешлҽр буенча куллануга карата аерым шҽһҽр 

тҿзелеше талҽплҽре куелырга мҿмкин: 

- тҿзелешнең архитектур-сҽнгать йҿзе (стиль бердҽмлеге; материал һҽм 

конструкция; түбҽ холкы; фасадларны тҿсле чишү; мансард катларын урнаштыру; 

Җир асты урбанизациясе дҽрҽҗҽсе; торак йортларда торак булмаган беренче 

катларны урнаштыру); 

- инженерлык ҽзерлҽү һҽм инженерлык белҽн тҽэмин итү (су бирү; ҿске су бирү; 

коммуникацион коридорлар; тереклекне тҽэмин итүнең үзҽклҽштерелгҽн 

системалары; тереклекне тҽэмин итүнең автоном системалары һҽм тд.); 

- тҿзеклҽндерү һҽм яшеллҽндерү (тҿзеклҽндерү элементлары материалы; кҿчле 

материал; эре утырту материалы һҽм башкалар.); 

- визуаль мҽгълүмат һҽм реклама (биналарда гамҽлдҽге конструкциялҽрне кулланып 

урнаштыру; аерым реклама ташучылар куллану; витрин, фасадларны 

рҽсмилҽштерүдҽ тҿсле һҽм светодинамик карарга талҽплҽр); 

- шҽһҽр тҿзелеше процессын оештыруның аерым шартлары (конкурс нигезендҽ 

проектлау һҽм тҿзү; кондоминиумнар (ширкҽтлҽр) территориялҽрне комплекслы 

үзлҽштерү, җҽмҽгатьчелек фикерен ҿйрҽнү. 

12. Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының талҽплҽре «Татар Шуганы авыл 

җирлеге»муниципаль берҽмлеге территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше мҿнҽсҽбҽтлҽренең 

барлык субъектлары тарафыннан үтҽлергҽ тиеш. 

 



5 Статья. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзү турында мҽгълүматның ачыклыгы һҽм һҽркем 

ҿчен ачык булуы. Физик һҽм юридик затларның җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш 

мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул итүдҽ катнашуы 

 

1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр, алар составына кергҽн барлык документларны да кертеп, 

барлык физик һҽм юридик затлар, шулай ук хакимият һҽм идарҽ органнарының 

вазыйфаи затлары, шулай ук җирле үзидарҽ органнары тарафыннан шҽһҽр тҿзелеше 

эшчҽнлеге турындагы законнарның үтҽлешен контрольдҽ тотучы органнар ҿчен 

ачык булып тора. 

2. Башкарма комитет ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн танышу мҿмкинлеген тҽэмин итҽ: 

- ҽлеге кагыйдҽлҽрне җирле массакүлҽм мҽгълүмат чараларында бастырып чыгару, 

аларны махсус тираж белҽн нҽшер итү һҽм кызыксынган барлык затларга ачык сату; 

- ҽлеге кагыйдҽлҽрне «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең яки 

Азнакай муниципаль районының «Интернет " челтҽрендҽ урнаштыру»; 

- Башкарма комитетта, Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалануны һҽм тҿзелешне җайга 

салу ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле башка органнар һҽм оешмаларда үз составына керүче 

ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн танышу ҿчен мҿмкинлеклҽр булдыру; 

- физик һҽм юридик затларга ҽлеге кагыйдҽлҽрдҽн ҿземтҽлҽр, шулай ук кирҽкле 

күчермҽлҽр, шул исҽптҽн аерым җир участокларына һҽм планлаштыру структурасы 

элементларына карата җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш шартларын характерлаучы 

картографик документларның һҽм аларның фрагментларының күчермҽлҽрен бирү 

мҿмкинлеген тҽэмин итү. Күрсҽтелгҽн хезмҽтлҽрнең бҽясе Россия Федерациясе 

Хҿкүмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ. 

3. Гражданнар гамҽлдҽге законнар һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽр нигезендҽ җирдҽн 

файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул итүдҽ катнашырга 

хокуклы. 

4. Гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм юридик затлар шҽһҽр тҿзелеше 

документларын раслаганчы «Татар Шуганы авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге 

территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар ҽзерлҽүдҽ 

катнашырга, тҽкъдимнҽр кертергҽ хокуклы. 

5. Гражданнарның, аларның берлҽшмҽлҽренең һҽм юридик затларның шҽһҽр 

тҿзелеше эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽге карарлар турында фикер алышуда һҽм кабул итүдҽ 

катнашуы түбҽндҽге рҽвешлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла:: 

- гражданнар җыелышларында (җыеннарда) катнашу; 

- җҽмҽгать тыңлауларында катнашу; 

- үз акчалары хисабына шҽһҽр тҿзелеше документларына бҽйсез экспертиза үткҽрү; 

- гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн башка рҽвешлҽрдҽ. 

6. Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруда гражданнарның, аларның 

берлҽшмҽлҽренең һҽм юридик затларның катнашу тҽртибе Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Азнакай муниципаль 

районының муниципаль һҽм башка хокукый актлары, муниципаль һҽм башка җирле 

үзидарҽ органнары актлары белҽн билгелҽнҽ. 

7. Башкарма комитет үз компетенциясе кысаларында җирдҽн файдалану һҽм 

тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның, аларның берлҽшмҽлҽренең һҽм 

юридик затларның гаризаларын һҽм бүтҽн мҿрҽҗҽгатьлҽрен карый һҽм билгелҽнгҽн 

вакытта аларга нигезле җаваплар бирҽ. 

8. Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге аларның мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылса яки бозса, 

гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм юридик затлар гамҽлдҽге законнар 



нигезендҽ административ яки суд тҽртибендҽ үз хокукларын яклауны талҽп итҽргҽ 

хокуклы. 

 

Мҽкалҽ 6. Кагыйдҽлҽрне бозган ҿчен җаваплылык 

 

1. Ҽлеге кагыйдҽлҽрне бозган ҿчен физик һҽм юридик затлар, шулай ук вазыйфаи 

затлар Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары, Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендҽ җаваплы. 

 

Бүлек 2. Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм тҿзелеш буенча барлыкка килҽ торган 

мҿнҽсҽбҽтлҽр катнашучылары 

 

Мҽкалҽ 7. Шҽһҽр тҿзелеше мҿнҽсҽбҽтлҽре объектлары һҽм субъектлары 

 

1. "Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ шҽһҽр 

тҿзелеше мҿнҽсҽбҽтлҽре объектлары булып торалар: 

- «Азнакай муниципаль районы "муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы 

муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен билгелҽү һҽм аларның 

статусы турында" 2005 елның 31 гыйнварындагы 48-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ җирлек территориясе (Татарстан 

Республикасы законнары белҽн кертелгҽн үзгҽрешлҽр белҽн)); 

- "Татар Шуганы авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге территориясе»; 

- җир-мҿлкҽт комплекслары; 

- җир; 

- капиталь тҿзелеш объектлары. 

2. Җирлек территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше мҿнҽсҽбҽтлҽре субъектлары булып 

дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары, вазыйфаи затлар, физик һҽм 

юридик затлар тора. 

3. Шҽһҽр тҿзелеше мҿнҽсҽбҽтлҽренең барлык субъектлары Россия Федерациясе 

Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ кабул ителгҽн 

Россия Федерациясе законнары һҽм Татарстан Республикасы законнары талҽплҽрен, 

техник регламентларны, тҿзелеш һҽм башка махсус нормалар һҽм кагыйдҽлҽрнең, 

ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең, Азнакай муниципаль районы Уставының, Азнакай 

муниципаль районы референдумда кабул ителгҽн хокукый актларның талҽплҽрен 

үтҽргҽ тиеш, һҽм башка хокукый актлары, Азнакай муниципаль районы башлыгы, 

«Татар Шуганы авыл җирлеге» Уставы, «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге Советының муниципаль һҽм башка хокукый актлары буенча кабул 

ителгҽн хокукый актлар һҽм шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар һҽм 

ҽлеге Кагыйдҽлҽр нигезендҽ кабул ителгҽн «Татар Шуганы авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге башлыгы. 

 

8 Статья. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуганы авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге Советы вҽкалҽтлҽре 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советы (алга таба-Совет) вҽкалҽтлҽренҽ җирдҽн 

файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ керҽ: 



- Татар Шуганы авыл җирлеге генераль планын раслау, «Татар Шуганы авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре, 

шҽһҽр тҿзелешен проектлауның җирле нормативларын раслау, ҽлеге документларга 

үзгҽрешлҽр кертү; 

- "Татар Шуганы авыл җирлеге «муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җир 

кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ итү һҽм эш итү тҽртибе турындагы җир законнары 

нигезендҽ билгелҽү»; 

- җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл 

итү вҽкалҽтлҽрен җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽ вазыйфаи затлары 

тарафыннан башкарылуын контрольдҽ тоту; 

- тҿзелгҽн территориялҽрне үстерү турында карарлар кабул итү; 

- гамҽлдҽге законнар һҽм «Татар Шуганы авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге 

Уставы нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру. 

 

9 Статья. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ Азнакай муниципаль районы " 

Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Башкарма комитеты 

вҽкалҽтлҽре 

1. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ башкарма комитет вҽкалҽтлҽренҽ 

түбҽндҽгелҽр керҽ: 

- «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең генераль планын, Татар 

Шуганы авыл җирлеге генераль планын, территорияне планлаштыру буенча «Татар 

Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең генераль планы нигезендҽ 

ҽзерлҽнгҽн җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен ҽзерлҽүне оештыру, 

аларны гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итү, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексында каралган очраклардан тыш, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексында каралган очраклардан тыш, шҽһҽр тҿзелешен проектлаштыру буенча 

җирле нормативлардан тыш; 

- муниципаль ихтыяҗлар ҿчен «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен бирү, резервлау һҽм алу, шул исҽптҽн 

сатып алу юлы белҽн, алу; 

- дҽүлҽт яки муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽн җир кишҽрлеклҽрен сату 

буенча аукционнар (конкурслар, аукционнар) оештыру һҽм үткҽрү, йҽ җир 

кишҽрлеклҽрен арендалау килешүлҽрен тҿзү хокукы, тҿзелгҽн территорияне үстерү 

турында шартнамҽ тҿзү хокукына хокук бирү; 

- "Татар Шуганы авыл җирлеге «муниципаль берҽмлеге территориясендҽ урнашкан 

капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлаганда 

объектларны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү»; 

- «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ, җирле 

ҽһҽмияттҽге су объектларын, гомумтаралган файдалы казылмалар ятмаларын, җирле 

ҽһҽмияттҽге җир асты корылмаларын тҿзү ҿчен җир асты байлыкларыннан 

файдалануны тикшерүне гамҽлгҽ ашыру; 

- гамҽлдҽге законнар нигезендҽ «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге Уставы, «Татар Шуганы авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге Советы 

карарлары нигезендҽ билгелҽнгҽн җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча башка 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру. 

2. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ башкарма комитетның ҽлеге статьяда 

күрсҽтелгҽн вҽкалҽтлҽре закон нигезендҽ яки килешү буенча шҽһҽр тҿзелеше 

эшчҽнлеге, муниципаль милек, җир ресурслары белҽн идарҽ итү мҽсьҽлҽлҽрен хҽл 



итү вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыручы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ 

органнарына тапшырылырга мҿмкин. 

Мҽкалҽ 10. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзү буенча Комиссия 

 

1. «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирдҽн файдалану һҽм 

тҿзү комиссиясе (алга таба – Комиссия) җирлек территориялҽрен шҽһҽр тҿзелеше 

зоналаштыру мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү буенча тҽкъдимнҽр эшлҽүне, килештерү һҽм 

ҽзерлҽү, шулай ук җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү буенча 

тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү максатыннан тҿзелҽ һҽм Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитҽкчесе каршында даими эшлҽүче консультатив орган булып тора (алга 

таба-Комиссия). – Башкарма комитет җитҽкчесе). 

2. Комиссия үз эшчҽнлеген Башкарма комитет җитҽкчесе раслаган комиссия 

турындагы нигезлҽмҽ, ҽлеге Кагыйдҽлҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашыра. 

3. Комиссия: 

- ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 16 статьясында билгелҽнгҽн очракларда һҽм тҽртиптҽ ачык 

тыңлаулар үткҽрүне оештыра; 

- бу Кагыйдҽлҽрнең 14 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җир кишҽрлеген яки 

капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллануга рҿхсҽт бирү 

турындагы гаризаларны карый; 

- ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 15 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҿхсҽт ителгҽн 

тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽүнең чик 

параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт бирү турындагы гаризаларны карый; 

- Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 33 статьясында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ үзгҽрешлҽр кертү яки үзгҽрешлҽр кертү турындагы тҽкъдимнҽрне кире 

кагу турында тҽкъдимнҽр ҽзерли; 

- ҽлеге кагыйдҽлҽрне гамҽлгҽ ашыру һҽм куллануга бҽйле Муниципаль хокукый 

актлар проектларын, башка документларны ҽзерлҽүне оештыра; 

- кирҽкле мҽгълүматны соратып ала; 

- башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

 

Бүлек 3. Хокук куллану күчемсез милек барлыкка килгҽн кадҽр гамҽлгҽ кертү 

кагыйдҽлҽрен 

 

11 Статья. Гомуми нигезлҽмҽлҽр, караучы элек барлыкка килгҽн хокуклары 

 

1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр гамҽлгҽ кергҽнче кабул ителгҽн «Татар Шуганы авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлегенең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча 

муниципаль һҽм башка хокукый актлары ҽлеге кагыйдҽгҽ каршы килми торган 

ҿлешендҽ кулланыла. 

2. Физик һҽм юридик затларга бирелгҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽт ҽлеге кагыйдҽне гамҽлгҽ 

кертүгҽ кадҽр гамҽлдҽ. 

3. Күчемсез милек объектлары, существовавшие бу законлы нигезлҽрдҽ керткҽнче 

гамҽлгҽ Кертү ҽлеге кагыйдҽлҽр, яки керткҽнче кертергҽ ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ туры 

килмҽү ҽлеге кагыйдҽлҽр, кайчан бу объектлар: 

1) тиешле территориаль зоналар ҿчен рҿхсҽт ителгҽн буларак аталмаган куллану 

тҿре (тҿрлҽре) бар; 



2) тиешле территориаль зоналар ҿчен рҿхсҽт ителгҽн, ҽмма санитар-сак зоналарында 

һҽм су саклау зоналарында урнашкан, алар чиклҽрендҽ тиешле объектларны 

урнаштыру каралмаган куллану тҿре (тҿрлҽре) бар; 

3) җир кишҽрлеклҽренең мҽйданы һҽм линия күлҽмнҽре ким (җир кишҽрлеклҽре 

чиклҽреннҽн чигенҽлҽр) яисҽ күбрҽк (тҿзелешнең тыгызлыгы - корылмаларның 

биеклеге/катлыгы, тҿзелеш проценты, җир участогыннан файдалану коэффициенты) 

ҽлеге кагыйдҽ белҽн билгелҽнгҽн мҽгънҽлҽр тиешле территориаль зоналарга карата 

билгелҽнгҽн. 

4. Ҽлеге статьяның 3 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн күчемсез милек объектларын куллану 

ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 12 статьясы нигезендҽ, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексының 36 статьясындагы 8-10 ҿлешлҽре белҽн билгелҽнҽ: 

1) җир кишҽрлеклҽре яки капиталь тҿзелеш объектлары, рҿхсҽт ителгҽн файдалану 

тҿрлҽре, шҽһҽр тҿзелеше регламентына туры килми торган чик (минималь һҽм (яки) 

максималь) күлҽме һҽм чик параметрлары аларны шҽһҽр тҿзелеше регламентына 

туры китерү срогын билгелҽүдҽн башка кулланылырга мҿмкин, мондый җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын куллану кеше гомере яки 

сҽламҽтлеге ҿчен куркыныч булган очраклардан тыш; 

2) ҽлеге статьяның 4 ҿлешендҽге 1 пунктчасында күрсҽтелгҽн капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽү бары тик мондый объектларны шҽһҽр тҿзелеше 

регламентына туры китерү юлы белҽн яисҽ рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, үзгҽртеп 

коруның иң чик параметрларына туры килмҽү юлы белҽн генҽ башкарылырга 

мҿмкин. Күрсҽтелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан 

рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽрен үзгҽртү аларны шҽһҽр тҿзелеше Регламентында 

билгелҽнгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт 

ителгҽн файдалану тҿрлҽренҽ туры китерү юлы белҽн гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин; 

3) ҽлеге статьяның 4 ҿлешендҽге 1 пунктчасында күрсҽтелгҽн җир участокларын һҽм 

капиталь тҿзелеш объектларын куллану кеше гомере яки сҽламҽтлеге, ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохит, мҽдҽни мирас объектлары ҿчен куркыныч һҽм дҽвам итсҽ, федераль законнар 

нигезендҽ мондый җир кишҽрлеклҽрен һҽм объектларны куллануны тыю салынырга 

мҿмкин; 

5. Җир кишҽрлеклҽрен үз белдеге белҽн шҿгыльлҽнү, үз белдеге белҽн мҽшгуль җир 

кишҽрлеклҽрен файдалану, үз белдеге белҽн тҿзү, үз белдеге белҽн тҿзелгҽн 

корылмалардан файдалану турындагы мҿнҽсҽбҽтлҽр гамҽлдҽге законнар белҽн 

җайга салына. 

 

12 Статья. Куллану һҽм тҿзелеш үзгҽрешлҽр күчемсез милек объектларын тиешле 

кагыйдҽлҽр 

 

1. 11 статьяның 3 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн күчемсез милек объектлары, шулай ук ҽлеге 

кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң, ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ туры килми торган 

объектлар аларны ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ туры китерү вакытын билгелҽүдҽн башка 

кулланылырга мҿмкин. 

Бер үк вакытта ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ дҽ, техник регламентларга да (билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ алар үз кҿченҽ кергҽнче – «техник җайга салу турында» Федераль законга 

һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексына каршы килми торган норматив 

техник документлар) капиталь тҿзелеш объектлары, кешелҽрнең гомере һҽм 

сҽламҽтлеге, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит, мҽдҽни мирас объектлары ҿчен куркыныч булган 

һҽм кулланылышы куркыныч булган капиталь тҿзелеш объектлары искҽрмҽ булып 



тора. Бу объектларга карата федераль законнар нигезендҽ аларны куллануны дҽвам 

итү тыелган булырга мҿмкин. 

2. Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ туры килми торган капиталь тҿзелеш объектларының тҿрлҽре 

һҽм аларны куллануның интенсивлыгы, тҿзелеш параметрларын үзгҽртү юлы белҽн 

башкарыла торган барлык үзгҽрешлҽр аларны ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ туры китерү юлы 

белҽн генҽ башкарылырга мҿмкин. 

Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 11 статьясындагы 3 ҿлешенең 1, 2 пунктларында күрсҽтелгҽн 

капиталь тҿзелеш объектларының мҽйданын һҽм тҿзелеш күлҽмен арттырырга 

рҿхсҽт ителми. Ҽлеге объектларда кулланыла торган технологияне куркынычсызлык 

талҽплҽренҽ туры китермичҽ, җитештерү эшчҽнлеге күлҽмнҽрен һҽм интенсивлыгын 

арттырырга рҿхсҽт ителми (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алар үз кҿченҽ кергҽнче – «техник 

җайга салу турында» Федераль законга һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексына каршы килмҽгҽн ҿлешендҽ норматив техник документлар). 

Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 11 статьясындагы 3 ҿлешенең 3 пунктында күрсҽтелгҽн 

капиталь тҿзелеш объектлары, тҿзелеш параметрлары буенча ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ 

туры килми торган (мҽйдан һҽм биеклектҽн артып киткҽн, рҿхсҽт ителгҽн чиклҽр 

белҽн чагыштырганда, юл йҿрү мҿмкинлеген кыенлаштыра яки блоклый торган 

корылмалар) ҽлеге гамҽллҽр ҽлеге объектларның ҽлеге кагыйдҽ талҽплҽренҽ туры 

килмҽү дҽрҽҗҽсен арттырмый торган һҽм кулланыла. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр 

нигезендҽ башкарыла торган ҽлеге объектларга карата гамҽллҽр мондый 

объектларның ҽлеге кагыйдҽ талҽплҽренҽ туры килмҽвен бетерүгҽ юнҽлдерелергҽ 

тиеш. 

Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ туры килми торган күчемсез милекне башка тҿр куллану тҿрен 

үзгҽртү рҿхсҽт ителми. 

 

Бүлек 4. Җир кишҽрлеген яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ 

файдалану рҿхсҽт ителҽ. Капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүнең, үзгҽртеп коруның 

чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт 

 

Мҽкалҽ 13. Җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн 

куллану тҿрлҽрен үзгҽртү тҽртибе 

 

1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн 

бер тҿрне үзгҽртү, техник регламент талҽплҽрен үтҽү шарты белҽн, шҽһҽр тҿзелеше 

регламенты нигезендҽ башкарыла. 

2. Җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын, дҽүлҽт хакимияте 

органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан, дҽүлҽт һҽм муниципаль 

учреждениелҽрдҽн, дҽүлҽт һҽм муниципаль унитар предприятиелҽрдҽн тыш, рҿхсҽт 

ителгҽн тҿп һҽм ҿстҽмҽ куллану тҿрлҽре ҿстҽмҽ рҿхсҽтлҽр һҽм килешүлҽрдҽн башка 

мҿстҽкыйль сайлап алына. 

3. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнмҽгҽн яки алар ҿчен шҽһҽр тҿзелеше 

регламентлары билгелҽнмҽгҽн җирлҽрдҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм 

капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалануның бер тҿрен үзгҽртү 

турында карарлар федераль законнар нигезендҽ кабул ителҽ. 

4. Җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка күчемсез милек объектларын рҿхсҽт ителгҽн 

башка тҿргҽ бер тҿрне үзгҽртү хокукына ия: 

1) ҽлеге участокларда бер үк вакытта урнашкан биналарның, тҿзелмҽлҽрнең, 

корылмаларның милекчелҽре булган җир кишҽрлеклҽре милекчелҽре; 



2) җир кишҽрлеклҽрен арендалау хокукындагы биналар, тҿзелмҽлҽр, корылмалар 

милекчелҽре; 

3) аренда хокукындагы җир кишҽрлеклҽренҽ ия булган затлар, аның срогы аренда 

шартнамҽсе нигезендҽ кимендҽ биш ел тҽшкил итҽ (гомуми файдаланудагы җирлҽр 

составыннан максатчан файдалануның конкрет тҿре ҿчен бирелгҽн җир 

кишҽрлеклҽреннҽн тыш); 

4) срок биш елдан ким булган җир кишҽрлеклҽренҽ ия булган затлар, ҽмма 

милекченең җир кишҽрлеклҽрен һҽм Күчемсез мҿлкҽтнең башка объектларын 

(гомуми файдаланудагы җирлҽр составыннан максатчан файдалануның конкрет 

тҿре ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш) бер тҿрне үзгҽртүгҽ рҿхсҽт итүе 

турындагы килешүдҽ милекченең ризалыгы булган затлар (гомуми файдаланудагы 

җир составыннан максатчан файдалану ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн 

тыш)); 

5) биналар, корылмалар, аларның ҿлешлҽренҽ ия булган затлар, милекченең 

күчемсез милек объектларын рҿхсҽт ителгҽн башка тҿргҽ үзгҽртүгҽ ризалыгы 

булганда аренда хокукында; 

6) күпфатирлы йортларда фатир хуҗалары-бер үк вакытта түбҽндҽге шартлар 

булганда һҽм түбҽндҽге талҽплҽр үтҽлгҽндҽ: 

6.1) күпфатирлы йортлар территориаль зоналарда урнашкан, анда ҽлеге кагыйдҽ 

белҽн торак билгелҽнешен торак булмаган биналарның беренче катларында үзгҽртү 

мҿмкинлеге каралган; 

6.2) мондый фатирларга, бүлмҽгҽ изоляциялҽнгҽн керү турында талҽплҽр тҽэмин 

ителҽ (күп фатирлы йортларның гомуми файдалану бүлмҽлҽрен карап); 

6.3) куркынычсызлык Техник регламентларының талҽплҽре үтҽлҽ (ҽ аларны гамҽлгҽ 

керткҽнче – тҿзелеш нормалары һҽм кагыйдҽлҽре, башка мҽҗбүри талҽплҽр 

талҽплҽре). 

5. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн гамҽлгҽ ашыру буенча гамҽллҽр тҽртибе 

җирле үзидарҽнең норматив-хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

 

Мҽкалҽ 14. Җир кишҽрлеген яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ 

файдалану рҿхсҽт ителҽ торган тҿргҽ рҿхсҽт бирү 

 

1. Җир участогын яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн 

куллануга рҿхсҽт бирү белҽн кызыксынган физик яки юридик зат (алга таба - 

шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿренҽ рҿхсҽт) комиссиягҽ шартлы 

рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирү турында гариза җибҽрҽ. 

2. Комиссиягҽ шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн тҿргҽ рҿхсҽт бирү турында гариза 

кергҽн кҿннҽн алып ҿч кҿн эчендҽ мондый гариза күчермҽсе Башкарма комитетның 

Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле структур бүлекчҽсенҽ җир 

кишҽрлеген яки капиталь тҿзелеш объектын техник регламентларга, шҽһҽр тҿзелеше 

эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ законнар һҽм норматив хокукый актлар талҽплҽренҽ туры килү 

турында бҽялҽмҽ ҽзерлҽү ҿчен җибҽрелҽ. Нҽтиҗҽ гариза күчермҽлҽрен комиссиядҽн 

алган кҿннҽн бер ай вакыт эчендҽ ҽзерлҽнҽ һҽм комиссиягҽ җибҽрелҽ. 

3. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллануга рҿхсҽт бирү турындагы мҽсьҽлҽ шҽһҽр 

тҿзелеше законнарында, «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

уставында һҽм «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советы 

карары белҽн, аның чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге яки капиталь тҿзелеш объекты 

урнашкан территориаль зона чиклҽрендҽ яшҽүче гражданнар катнашында, шҽһҽр 



тҿзелеше законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ торган гавами тыңлауларда 

тикшерелергҽ тиеш. Җир участогын яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы 

рҽвештҽ файдалану тҿре ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынты ясарга мҿмкин 

булса, гавами тыңлаулар мондый тискҽре йогынты куркынычы астына алынган җир 

участоклары һҽм капиталь тҿзелеш объектлары хокукына ия булучылар катнашында 

үткҽрелҽ. 

4. Комиссия җир кишҽрлеге белҽн гомуми чиклҽре булган җир участокларыннан 

хокукка ия булучыларга һҽм капиталь тҿзелеш объектының бер ҿлеше булган җир 

участокларында урнашкан капиталь тҿзелеш объектларының хокукка иялҽренҽ 

рҿхсҽт бирү мҽсьҽлҽсе буенча ачык тыңлаулар үткҽрү турында хҽбҽр җибҽрҽ., моңа 

карата ҽлеге рҿхсҽт соратып алына. Күрсҽтелгҽн хҽбҽрлҽр кызыксынган затның 

шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирү турындагы гаризасы 

кергҽн кҿннҽн соң ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча җибҽрелҽ. 

5. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿренҽ рҿхсҽт бирү турындагы мҽсьҽлҽ 

буенча ачык тыңлауларда катнашучылар комиссиягҽ ҽлеге сорауга кагылышлы үз 

тҽкъдимнҽрен һҽм искҽрмҽлҽрен, аларны гавами тыңлаулар беркетмҽсенҽ кертү ҿчен 

тҽкъдим итҽргҽ хокуклы. 

6. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллануга рҿхсҽт бирү мҽсьҽлҽсе буенча ачык 

тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ муниципаль хокукый актларны, башка 

рҽсми мҽгълүматны рҽсми бастырып чыгару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып 

чыгарылырга тиеш һҽм «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең 

яки Азнакай муниципаль районының "Интернет"челтҽрендҽ урнаштырыла. 

 

Мҽкалҽ 15. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын 

реконструкциялҽүнең чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт алу тҽртибе 

 

1. Шҽһҽр тҿзелеше Регламентында билгелҽнгҽн минималь җир кишҽрлеклҽре 

күлҽменнҽн ким булган җир кишҽрлеклҽре хокукына ия булучылар йҽ 

конфигурация, инженерлык-геологик яки башка характеристикалар тҿзелеш ҿчен 

уңайсыз булган җирлҽр рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектларын 

реконструкциялҽүнең чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт сорап мҿрҽҗҽгать 

итҽргҽ хокуклы. 

2. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽүнең чик 

параметрларыннан техник регламент талҽплҽрен үтҽгҽндҽ аерым җир кишҽрлеге 

ҿчен кире кагу рҿхсҽт ителҽ. 

3. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽүнең чик 

параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт алу ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 14 статьясында 

каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

Мҽкалҽ 16. Халык тыңлаулары үткҽрү 

 

1. «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советының ҽлеге 

кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү турында карары проекты, Территорияне 

планлаштыру проектлары һҽм территорияне межалау проектлары, җир кишҽрлеген 

яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануга рҿхсҽт 

бирү, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга рҿхсҽт 

бирү мҽсьҽлҽлҽре, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽү «Татар 



Шуганы авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге халкы катнашында үткҽрелгҽн ачык 

тыңлауларда карап тикшерелергҽ тиеш. 

2. Ачык тыңлауларны оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе Россия Федерациясе Шҽһҽр 

тҿзелеше кодексы, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе 

субъекты законнары, «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Уставы 

һҽм «Татар Шуганы авыл җирлеге»муниципаль берҽмлеге Советы карары нигезендҽ 

билгелҽнҽ. Ҽлеге статьяның 1 пунктында күрсҽтелгҽн карар проекты шҽһҽр 

тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнарда һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн 

Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең норматив хокукый актларында каралган 

килештерүне талҽп итсҽ, вҽкалҽтле орган белҽн мондый Килештерү үткҽрүне ҽлеге 

кагыйдҽ буенча карарларны «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

Советы раслаганчы гамҽлгҽ ашырырга кирҽк. 

 

Башлыгы 5. Кызыксынган затларга тҿзелеш ҿчен җир кишҽрлеклҽренең шҽһҽр 

тҿзелеше ҽзерлеге. Дҽүлҽт яки муниципаль җир составыннан формалашкан җир 

кишҽрлеклҽрен бирү тҽртибе турында Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

17 Статья. Кызыксынган затларга тҿзелеш ҿчен җир кишҽрлеклҽренең шҽһҽр 

тҿзелеше ҽзерлеге 

1. Территориялҽрне, җир кишҽрлеклҽрен шҽһҽр тҿзелеше ҿчен ҽзерлҽү – шҽһҽр 

тҿзелеше законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр: 

1) дҽүлҽт яки муниципаль җир кишҽрлеклҽренҽ, территориялҽргҽ территорияне 

планлаштыру буенча документлар - планлаштыру проектларын, межалау 

проектларын ҽзерлҽү юлы белҽн тапшырылмаган, аларның нҽтиҗҽсе булып тора: 

а) җир тҿзелеше эшлҽрен үткҽрү ҿчен файдаланыла торган җир кишҽрлеклҽренең 

шҽһҽр тҿзелеше планнары, формалаштырылган җир кишҽрлеклҽренең ҿченче затлар 

хокукларыннан бушлык бирү турында карарлар кабул итү; 

б) планлаштыру структурасының беренче тапкыр тҿзелҽ торган элементлары – 

кварталлар, микрорайоннар чиклҽрендҽ тҿзелеш максатларында комплекслы 

үзлҽштерү ҿчен җир кишҽрлеклҽренең шҽһҽр тҿзелеше планнары; 

2) Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 44 статьясындагы 3 һҽм 4 

ҿлешлҽре нигезендҽ җир кишҽрлеклҽренең шҽһҽр тҿзелеше планнарын ҽзерлҽү юлы 

белҽн физик һҽм юридик затларга караган дҽүлҽт кадастр исҽбен узган 

характеристикалар (элек билгелҽнгҽн чиклҽреннҽн тыш) Россия Федерациясе Шҽһҽр 

тҿзелеше кодексының 44 статьясындагы 3 һҽм 4 ҿлешлҽре нигезендҽ проект 

документларын ҽзерлҽү ҿчен мондый планнарны кулланып, җир кишҽрлеклҽренең 

шҽһҽр тҿзелеше планнарын ҽзерлҽү юлы белҽн билгелҽнгҽн. 

2. Физик, юридик затлар тарафыннан җир кишҽрлеклҽренҽ хокук алу нормалары 

нигезендҽ башкарыла: 

- җир законнары – күрсҽтелгҽн хокуклар физик һҽм юридик затларга ҿченче затлар 

хокукларыннан азат ителгҽн, дҽүлҽт хакимияте органнары яисҽ җирле үзидарҽ 

органнары тарафыннан моңа вҽкалҽтле дҽүлҽт яки муниципаль җирлҽр составыннан 

ҽзерлҽнгҽн һҽм формалаштырылган җир кишҽрлеклҽренҽ бирелҽ торган очракларда; 

- граждан һҽм җир законнары-күрсҽтелгҽн хокуклар бер физик, юридик зат 

тарафыннан башка физик, юридик заттан алынган очракларда; 

– торак һҽм җир законнары-күпфатирлы йорттагы биналарның милекчелҽре 

тарафыннан күпфатирлы йортлар урнашкан җир кишҽрлеклҽренҽ хокук алу 

очрагында. 



3. Дҽүлҽт яки муниципаль җир составыннан формалашкан физик һҽм юридик 

затларга шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге, Җир һҽм торак законнары, ҽлеге Кагыйдҽлҽр 

нигезендҽ кабул ителҽ торган җир кишҽрлеклҽрен ҽзерлҽү һҽм бирү тҽртибе 

билгелҽнҽ. 

4. Ҽгҽр Татарстан Республикасы законы белҽн башкача билгелҽнмҽгҽн булса, «Татар 

Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнары җир 

законнары нигезендҽ һҽм үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ, законнарда билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ физик һҽм юридик затларның милек хокуклары, шулай ук Россия 

Федерациясе яки Татарстан Республикасы милкендҽге җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, 

«Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ урнашкан җир 

кишҽрлеклҽре белҽн эш итҽлҽр. 

5. Күрсҽтелгҽн гамҽллҽр башкарган вакытта аларга караган җир кишҽрлеклҽрен 

бүлеп бирү һҽм ҽлеге биналарны, тҿзелмҽлҽрне, корылмаларны, корылмаларны, шул 

исҽптҽн күпфатирлы йортларны да файдалану ҿчен кирҽкле җир кишҽрлеклҽренҽ 

хокукларны рҽсмилҽштерү хокукларыннан файдаланмаган чиктҽш-урнашкан 

биналар, тҿзелмҽлҽрнең (аларның ҿлешлҽре, фатирларны да кертеп) милекчелҽренең 

хокукларын исҽпкҽ алмыйча, шҽһҽр тҿзелеше хҽзерлеген һҽм эш итүне гамҽлгҽ 

ашырырга рҿхсҽт ителми. 

Күрсҽтелгҽн хокуклар мҽҗбүри тҽртиптҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы 

законнар нигезендҽ һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ 

ашырыла торган территорияне планлаштыру буенча гамҽллҽр башкару юлы белҽн 

исҽпкҽ алына. 

6. Дҽүлҽт яки муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽн тҿзелгҽн җир кишҽрлеклҽре 

тҿзелеш ҿчен бирелҽ ала, ҽгҽр алар ҿченче затлар хокукларыннан азат булса һҽм 

ҽйлҽнештҽн алынмаса гына. 

7. Дҽүлҽт яки муниципаль җир составыннан физик һҽм юридик затларга бары тик 

формалашкан җир участоклары гына бирелҽ ала. Физик, юридик затларга бирү 

максатларында барлыкка килгҽн җир кишҽрлеге аңа карата кулланыла: 

1) территорияне планлаштыру буенча гамҽллҽр (планлаштыру проектын яки 

межалау проектын ҽзерлҽү) юлы белҽн расланган чиклҽрдҽ җир участогы ҿченче 

затлар хокукларыннан ирекле булып тора дип билгелҽнгҽн (ҿченче затлар 

хокукларын ачык сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары чиклҽрен билгелҽүгҽ 

бҽйле йҿклҽмҽлҽрдҽн тыш, ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ); 

2) «Татар Шуганы авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге территориясен шҽһҽр 

тҿзелеше зонасыннан зоналаштыру картасы нигезендҽ тиешле җир участогының 

шҽһҽр тҿзелеше регламентына күрсҽтелгҽнчҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану билгелҽнде»; 

3) капиталь тҿзелеш объектын инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ 

тоташтыруның техник шартлары (канализация, су, җылылык, электр белҽн тҽэмин 

итү һҽм элемтҽ буенча) һҽм инженерлык-техник тҽэминат челтҽрлҽренҽ 

тоташтырган ҿчен түлҽү билгелҽнгҽн; 

4) җир кишҽрлегенең чиклҽре билгелҽнгҽн; 

5) дҽүлҽт кадастр исҽбенҽ куелган. 

 

Мҽкалҽ 18. Дҽүлҽт яки муниципаль җир составыннан формалашкан җир 

кишҽрлеклҽрен бирү принциплары 

 



Җирлектҽ физик һҽм юридик затларга дҽүлҽт яки муниципаль җир составыннан 

формалашкан җир кишҽрлеклҽрен бирү принциплары булып тора: 

- территорияне планлаштыру буенча билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган документлар 

нигезендҽ җир кишҽрлеклҽрен формалаштыру; 

- территорияне планлаштыру эшлҽрен тҿзелеш ҿчен җир кишҽрлеклҽре бирү 

турында Карар кабул иткҽнче яки тҿзелеш ҿчен җир кишҽрлеклҽре бирү буенча 

торглар үткҽрү турында Карар кабул иткҽнче үткҽрү; 

- аукционнарда торак тҿзелеше ҿчен җир кишҽрлеклҽре бирү; 

- мондый җир участогы гражданнарга яки юридик затларга файдалануга һҽм (яки) 

юридик затларга бирелмҽгҽн очракта, җир кишҽрлеклҽре үсеш турында Карар кабул 

ителгҽн территория чиклҽрендҽ тҿзү ҿчен бирелҽ; 

- РФ җир законнарында каралган очраклардан тыш, объектларны урнаштыру 

урынын алдан килештерү процедурасы буенча җир кишҽрлеклҽре бирү рҿхсҽт 

ителми. 

 

19 Статья. Җир кишҽрлеклҽре бирү үзенчҽлеклҽре 

1. Физик һҽм юридик затларга дҽүлҽт яки муниципаль җир составыннан 

формалашкан җир кишҽрлеклҽрен бирү тҽртибе җир законнары һҽм аның нигезендҽ 

– муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

2. Күп фатирлы йорттагы бина милекчелҽренең гомуми ҿлешле милкенҽ капиталь 

тҿзелеш объектлары урнашкан җир кишҽрлеклҽрен формалаштыру максатыннан 

җир кишҽрлеген җир кишҽрлеклҽренҽ бүленмҽгҽн территориялҽрдҽ күчерү торак 

һҽм җир законнары нигезендҽ бушлай башкарыла. 

3. Милекчелҽргҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ хокук, биналар, корылмалар бирү 

тҽртибе җир законнары белҽн билгелҽнҽ. 

4. Башкарма комитет, физик яки юридик затлар инициативасы буенча тҿзелгҽн 

тҿзелеш территориялҽрендҽ җир кишҽрлеклҽре бирү җир законнары һҽм 

муниципаль хокукый актлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Мондый җир кишҽрлеклҽренҽ хокуклар, ҽлеге статьяның 3 абзацында һҽм 5 

ҿлешендҽ каралган очраклардан тыш, физик, юридик затларга сатуларда бирелҽ. 

Дҽүлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре, җир кишҽрлеге бирү 

белҽн кызыксынучы граждан яки юридик зат гаризасы нигезендҽ, сату (конкурслар, 

аукционнар) үткҽрмичҽ, җир кишҽрлеген формалаштыру эшлҽрен үткҽргҽннҽн соң, 

арендага бирелергҽ мҿмкин. Җир кишҽрлеклҽрен сату (конкурслар, аукционнар) 

үткҽрмичҽ арендага бирү, бер генҽ гариза булса, мондый тапшыру ҿчен тҽкъдим 

ителҽ торган җир кишҽрлеклҽре булу турындагы хҽбҽрне алдан һҽм алдан бастырып 

чыгару шарты белҽн рҿхсҽт ителҽ. 

5. Капиталь тҿзелеш объектларының милекчелҽре инициативасы буенча тҿзелгҽн 

территориялҽрнең тиешле территориялҽрдҽ күчемсез милек объектларына ия 

булмаган затлар инициативасы буенча барлыкка килгҽн территориялҽрдҽ җир 

кишҽрлеклҽре бирү җир законнары һҽм муниципаль хокукый актлар нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре яки дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн һҽм 

(яки) гражданнарга яки юридик затларга ия булу ҿчен бирелмҽгҽн, тҿзелеп беткҽн 

территория чиклҽрендҽ тҿзелеш ҿчен бирелҽ торган җир кишҽрлеклҽре. Күрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеге ҿчен аренда түлҽве күлҽме тиешле җир кишҽрлеге ҿчен Россия 

Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн җир салымы күлҽмендҽ билгелҽнҽ. 



Җир кишҽрлеклҽренҽ хокуклар билгелҽнгҽн тҽртиптҽ территорияне үстерү турында 

килешүлҽр тҿзегҽн затларга бирелҽ, аңа карата үсеш турында Карар кабул ителгҽн, 

сҽүдҽ үткҽрмичҽ, ҿченче затларның хокукларыннан түлҽүсез файдалану турында 

Карар кабул ителгҽн территорияне иреккҽ чыгарганнан соң бирелҽ. 

6. Башкарма комитет, гариза бирүченең физик яки юридик затлар инициативасы 

буенча комплекслы үзлҽштерү һҽм тҿзү максатларында, тҿзелеп бетмҽгҽн, ҿченче 

затларның, территориялҽрдҽге җир кишҽрлеклҽрен бирү җир законнары һҽм 

муниципаль хокукый актлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

7. Халыкка хезмҽт күрсҽтү ҿчен яраксыз тҿзелеш объектларын тҿзү ҿчен гомуми 

файдаланудагы территориялҽр составыннан җир кишҽрлеклҽре бирү җир законнары 

һҽм башка муниципаль хокукый актлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

20 Статья. Дҽүлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеклҽрен резервлау 

 

1. «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ чиклҽре 

җирле ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру ҿчен Генераль планда 

билгелҽнгҽн җир кишҽрлеклҽре муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервлана ала. 

2. Муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген резервлау турындагы карар 

Башкарма комитет җитҽкчесе карары рҽвешендҽ кабул ителҽ. 

3. Җир кишҽрлеклҽрен муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервлау турында Карар кабул 

итү ҿчен нигез булып җирлекнең генераль планы, территорияне планлаштыру 

буенча документлар тора. 

4. Битлҽр: < < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 (60) >  

5. Резервланган җир кишҽрлеклҽрен бирү һҽм файдалану җир законнары белҽн 

җайга салына. 

6. Физик яки юридик затлар милкендҽ булган һҽм муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 

резервланган, шулай ук күрсҽтелгҽн җир кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан капиталь 

тҿзелеш объектлары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ алынган (шул 

исҽптҽн сатып алу юлы белҽн) җир кишҽрлеклҽре. 

 

Башлыгы 6. Җир чиклҽрен ачык куллану, үзгҽртү, теркҽү, аларны куллану 

 

21 Статья. Гомуми Нигезлҽмҽлҽр турында җир гавами куллану 

 

1. Җир – җҽмҽгать куллану җирлҽре-составына кертелҽ торган җирлҽр: 

1) хосусыйлаштырылырга тиеш булмаган һҽм чиклҽнмҽгҽн затлар даирҽсеннҽн 

тоткарлыксыз файдаланган территориялҽр, аларның чиклҽре кызыл линия аша 

территорияне планлаштыру проектларында чагылыш таба; 

2) чиклҽнмҽгҽн затлар даирҽсеннҽн (узу, йҿрү, Инженерлык белҽн тҽэмин итү 

объектларына һҽм челтҽрлҽренҽ хезмҽт күрсҽтү ҿчен) гомуми файдалану 

территориялҽре составына кертелмҽгҽн ҿлешлҽрнең чиклҽрен планлаштыру 

документларында гавами сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары аша күрсҽтелгҽн 

җир кишҽрлеклҽренең ҿлешлҽре чиклҽрен планлаштыру документларында 

чагылдыру белҽн. 

2. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽге 2 пунктында күрсҽтелгҽн җир участоклары 

ҿлешлҽренең хокуклары иялҽре Башкарма комитетның гавами сервитутлар билгелҽү 

турында хокукый акты нигезендҽ җир кишҽрлеклҽренең мондый ҿлешлҽренҽ карата 



җир салымын, аренда түлҽвен тулысынча яисҽ ҿлешчҽ түлҽүдҽн азат ителергҽ 

мҿмкин. 

Күрсҽтелгҽн хокукый актны кабул итү тҽртибе «Татар Шуганы авыл 

җирлеге»муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хокукый 

акты нигезендҽ билгелҽнҽ. 

3. Җир чиклҽре ачык кулланылышта: 

1) ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 22 статьясында билгелҽнгҽн очракларда билгелҽнҽ һҽм 

үзгҽртелҽ; 

2) ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 23 статьясында билгелҽнгҽн очракларда теркҽлҽ. 

Капиталь тҿзелеш объектлары урнашкан җир кишҽрлеклҽренең чиклҽрен, тҿзелеш 

ҿчен физик һҽм юридик затларга бирү ҿчен ҿченче затларның хокукларыннан 

Ирекле җир кишҽрлеклҽре чиклҽрен билгелҽү буенча гамҽллҽрне дҽ кертеп) фактта 

гамҽлдҽ булган җир билҽмҽлҽренең чиклҽрен теркҽүдҽн башка, шулай ук җирлҽрдҽн 

гавами файдалану чиклҽрен билгелҽү яки үзгҽртү турында тҽкъдимнҽр күрсҽтмичҽ 

генҽ гамҽлгҽ ашырырга рҿхсҽт ителми. 

4. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнмҽгҽн гомуми файдаланудагы 

территориялҽрдҽн, шулай ук җирлҽрдҽн файдалану ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 24 

статьясы нигезендҽ билгелҽнҽ. 

 

22 Статья. Ачык кулланылышта булган җирлҽрнең чиклҽрен билгелҽү һҽм үзгҽртү 

 

1. Ачык кулланылышта булган җирлҽрнең чиклҽрен билгелҽү һҽм үзгҽртү 

территорияне планлаштыру буенча документларны ҽзерлҽү юлы белҽн тормышка 

ашырыла: 

1) беренче тапкыр билгелҽнелҽ торган кызыл линия ярдҽмендҽ гомуми 

файдаланудагы территориялҽрнең барлыкка килҽ торган (элек булмаган) 

территориялҽре чиклҽре һҽм шул ук вакытта алар белҽн – планлаштыру структурасы 

элементлары (кварталлар, микрорайоннар) чиклҽре билгелҽнҽ); 

2) ачык сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары чиклҽрен билгелҽмичҽ һҽм 

үзгҽртмичҽ кызыл линиялҽр үзгҽртелҽ; 

3) Ачык сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары чиклҽрен билгелҽү, үзгҽртү белҽн 

кызыл линиялҽр үзгҽртелҽ; 

4) кызыл линиялҽр үзгҽртелми, ҽмма ачык сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары 

чиклҽре билгелҽнҽ, үзгҽртелҽ. 

2. Үзлҽштерелергҽ тиешле һҽм тҿзелгҽн территориялҽрдҽ гавами файдаланудагы 

җирлҽрнең чиклҽрен билгелҽгҽндҽ һҽм үзгҽрткҽндҽ гавами тыңлаулар предметы һҽм 

территорияне планлаштыру буенча документлар расланганда мҽсьҽлҽлҽр булып 

тора: 

1) кызыл линиялҽр аша гомуми файдаланудагы территориялҽрнең булу һҽм 

җитҽрлек булуы, бүлеп бирелҽ һҽм үзгҽртелҽ торган булуы; 

2) үзгҽртү кызыл линия һҽм нҽтиҗҽлҽре мондый үзгҽрешлҽр; 

3) Ачык сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары чиклҽре билгелҽнелҽ, үзгҽртелҽ 

торган; 

4) планлаштыру структурасы элементлары – кварталлар, микрорайоннар чиклҽрендҽ 

планлаштырылган капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру зоналары чиклҽре; 

5) планлаштыру структурасы элементлары чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽре чиклҽре, 

шул исҽптҽн күп фатирлы йортлар урнашкан җир кишҽрлеклҽре чиклҽре. 

 



Мҽкалҽ 23. Җир кишҽрлеклҽрен арендалаган ҿчен кергҽн табыш нҽтиҗҽлҽре 

 

1. Ачык кулланылыштагы җирлҽрнең чиклҽрен теркҽү – планлаштыру структурасы 

(кварталлар, микрорайоннар) һҽм гомуми кулланылыштагы территориялҽрнең 

тҿзелеш тарафыннан бүлеп бирелгҽн фактта бүленгҽн кызыл линия проектлары, 

чиклҽрен тасвирлау. 

Җир чиклҽрен халык алдында куллануны теркҽү Россия Федерациясе Шҽһҽр 

тҿзелеше кодексы нигезендҽ җирлек территориясен тҽртипкҽ китерүнең вакытлыча 

инструменты буларак кулланылырга мҿмкин. Күрсҽтелгҽн сроктан соң, ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 21 статьясы нигезендҽ территорияне планлаштыру буенча 

документлар ҽзерлҽү юлы белҽн гавами файдалану җирлҽре чиклҽрен билгелҽү һҽм 

үзгҽртү тҽртибе кулланыла. 

2. Җир чиклҽрен үзгҽрткҽндҽ алдан тҿзелгҽн территориялҽргҽ карата килештерү һҽм 

раслау предметы булып тора: 

1) кызыл линиялҽр, 

2) ачык сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары чиклҽре-аларны билгелҽгҽн очракта. 

3. Килешү субъектлары арасында чиктҽш урнашкан җир кишҽрлеклҽре, капиталь 

тҿзелеш объектлары, шулай ук ачык сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары 

чиклҽре билгелҽнгҽн җир кишҽрлеклҽре хокукына ия булучылар бар. 

4. Башкарма комитет ҽлеге статьяның 3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн хокук иялҽренҽ 

хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ, анда күрсҽтелҽ: 

1) территорияне планлаштыру буенча кызыл линия проекты рҽвешендҽ ҽзерлҽнгҽн 

документлар белҽн танышу урыны; 

2) килештерү үткҽрү ҿчен җаваплы зат, телефон, электрон почта күрсҽтелгҽн; 

3) кызыл линия проектына карата язма бҽялҽмҽлҽр җибҽрү срогы чыгу датасы. 

Килешүнең максималь озынлыгы, ҽгҽр муниципаль хокукый акт белҽн башкача 

билгелҽнмҽгҽн булса, алтмышынчы кҿннҽн дҽ артыграк була алмый. 

5. Кызыксынган затларның язма бҽялҽмҽлҽрен кабул итүнең соңгы кҿненнҽн соң ун 

кҿн узгач, «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге башлыгы 

Башкарма комитет тҽкъдиме буенча, аны расларга, эшлҽп бетерергҽ яисҽ кызыл 

линия проектын кире кагарга мҿмкин. 

 

Мҽкалҽ 24. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнмҽгҽн гомуми файдалану 

территориялҽрен һҽм җир кишҽрлеклҽрен куллану 

 

1. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнмҽгҽн гомуми файдалану 

территориялҽрен һҽм җир кишҽрлеклҽрен куллану аларны закон нигезендҽ билгелҽү 

белҽн билгелҽнҽ. 

2. "Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясе шҽһҽр 

тҿзелеше зонасыннан тыш, территориаль зоналардан кала күрсҽтелҽ ала: 

1) шҽһҽр тҿзелеше регламентлары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

билгелҽнҽ торган территориялҽр, җир кишҽрлеклҽре; 

2) шҽһҽр тҿзелеше регламентлары – аеруча саклаулы табигать территориялҽре 

җирлҽре, башка җирлҽр билгелҽнми торган җирлҽр (территориялҽр). 

3. Ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн территориялҽрне, җир кишҽрлеклҽрен 

шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картасында чагылдыру Башкарма комитетның 

территорияне планлаштыру проектларын ҽзерлҽү һҽм раслау йҿклҽмҽсен китерҽ: 



- Кызыл линиялҽрне теркҽү, билгелҽү, үзгҽртү юлы белҽн ҽлеге территориялҽрнең, 

җир кишҽрлеклҽренең, шул исҽптҽн гомуми файдаланудагы территориялҽрнең 

хокукый статусын тҽэмин итҽчҽклҽр; 

- күрсҽтелгҽн территориялҽрнең, җир кишҽрлеклҽренең ҿлешлҽренең тҿрле 

билгелҽнешен билгелҽячҽклҽр. 

 

Бүлек 7. Тҿзелеш үзгҽрешлҽр күчемсез милек 

 

Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ ҽлеге башлык 

нормалары мҽдҽни мирасның күчемсез объектлары булмаган җир кишҽрлеклҽренҽ 

һҽм башка күчемсез милек объектларына кагыла. 

Закон нигезендҽ мҽдҽни мирасның күчемсез милке булып торган күчемсез милек 

объектларына карата проект документларын ҽзерлҽү, реставрация һҽм башка 

эшлҽрне башкару буенча гамҽллҽр мҽдҽни мирас объектларын саклау турындагы 

законнар белҽн җайга салына. 

Мҽкалҽ 25. Хокук тҿзелеш үзгҽрешлҽр күчемсез милек һҽм аны гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

нигез. Тҿрлҽрен тҿзелеш үзгҽрешлҽр күчемсез милек 

 

1. Җир кишҽрлеклҽре, башка күчемсез милек объектлары хокукына ия булучылар, 

аларның ышанычлы затлары күчемсез милекдҽге тҿзелеш үзгҽрешлҽрен 

җитештерергҽ хокуклы. Күчемсез милекдҽге тҿзелеш үзгҽрешлҽре дигҽндҽ, капиталь 

тҿзелеш объектларын сүтү, үзгҽртеп кору, үзгҽртеп кору, үзгҽртеп кору, капиталь 

ремонт, капиталь тҿзелеш объектларының ышанычлылыгы һҽм иминлегенең 

конструктив һҽм башка характеристикаларына кагылышлы, капиталь тҿзелеш 

объектларының башка шундый үзгҽрешлҽре аңлашыла. 

Ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн очраклардан тыш, ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 

27 статьясы һҽм шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар нигезендҽ бирелҽ 

торган тҿзелешкҽ рҿхсҽт булганда күчемсез милекне тҿзү хокукына хокук гамҽлгҽ 

ашырылырга мҿмкин. 

2. Күчемсез милек тҿзелешенҽ рҿхсҽт бирү очракларда талҽп ителми: 

1) физик затка эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга бҽйле булмаган 

максатларда бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ гараж тҿзелеше; 

2) бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ 

тҿзелеш; 

3) капиталь тҿзелеш объектлары булмаган объектларны (киосклар, навеслар һҽм 

башкалар) тҿзү, реконструкциялҽү); 

4) җир участогында ярдҽмче куллану корылмаларының һҽм корылмаларының 

тҿзелеше; 

5) капиталь тҿзелеш объектларының һҽм (яки) аларның ҿлешлҽренең үзгҽрешлҽре, 

ҽгҽр мондый үзгҽрешлҽр аларның ышанычлылыгы һҽм иминлегенең конструктив 

һҽм башка характеристикаларына кагылмаса, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, шҽһҽр 

тҿзелеше Регламентында билгелҽнгҽн реконструкциянең чик параметрларыннан 

артмый. 

Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында Татарстан Республикасы законнары белҽн 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу талҽп ителми торган күчемсез милек очракларының һҽм 

объектларының ҿстҽмҽ исемлеге билгелҽнергҽ мҿмкин. 

Моннан тыш, күчемсез милекне рҿхсҽт ителгҽн башка тҿргҽ үзгҽрешлҽр кертү ҿчен, 

бер үк вакытта түбҽндҽге шартлар булганда, тҿзелешкҽ рҿхсҽт ителми: 



- күчемсез милек хокукына ия булып сайлап алына торган рҿхсҽт ителгҽн файдалану 

тҿре бүлектҽ тҿп яки ярдҽмче (шҽһҽр тҿзелешен зоналау картасында билгелҽнгҽн 

тиешле территориаль зона ҿчен); 

- планлаштырылган гамҽллҽр корылманың пространстволы параметрларын һҽм 

конструкциялҽрен үзгҽртү белҽн бҽйле түгел һҽм куркынычсызлык талҽплҽрен 

(янгын, санитария-эпидемиология һҽм башкалар) бозмаячаклар. 

Тҿзелешкҽ рҿхсҽт талҽп итми торган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыручы затлар мондый 

гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килергҽ мҿмкин булган 

нҽтиҗҽлҽр ҿчен законнар нигезендҽ җаваплы. Күрсҽтелгҽн затлар «Татар Шуганы 

авыл җирлеге»муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый акты белҽн билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ, тҿзелешкҽ рҿхсҽт талҽп итмҽү турында Башкарма комитетның ике атна 

дҽвамында бҽялҽмҽсе алырга хокуклы. 

 

Мҽкалҽ 26. Проект документларын ҽзерлҽү 

 

1. Проект документларын билгелҽү, составы, эчтҽлеге, ҽзерлҽү һҽм раслау тҽртибе 

шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар, шулай ук Россия Федерациясе 

Хҿкүмҽтенең норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 48 статьясындагы 3 ҿлеше 

нигезендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектларын тҿзегҽндҽ, 

реконструкциялҽгҽндҽ, капиталь ремонтлаганда проект документациясен ҽзерлҽү 

талҽп ителми. Күрсҽтелгҽн очракларда тҿзүче үз инициативасы белҽн индивидуаль 

торак тҿзелеше объектларына карата проект документларын ҽзерлҽүне тҽэмин 

итҽргҽ хокуклы. 

2. Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽренҽ туры килү нигезендҽ, 

шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар белҽн билгелҽнгҽн һҽм ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең 27 статьясындагы 3 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн очраклардан тыш, 

тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирелҽ. 

3. Проект документлары җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ тҿзелҽ торган биналарга, тҿзелмҽлҽргҽ, 

корылмаларга һҽм аларның ҿлешлҽренҽ карата ҽзерлҽнгҽн. 

4. Проект документациясен тҿзүче (заказчы) яки тҿзүче (заказчы) килешү нигезендҽ 

җҽлеп ителҽ торган физик яки юридик затлар (проект документларын 

башкаручылар, алга таба ҽлеге статьяда – башкаручылар) ҽзерли, алар архитектура-

тҿзелеш проектларын гамҽлгҽ ашыручы затларга карата куела торган закон 

талҽплҽренҽ туры килҽ. 

Тҿзүчелҽр (заказчылар) һҽм башкаручылар арасында мҿнҽсҽбҽтлҽр граждан 

законнары белҽн җайга салына. 

Объектларның тҿрле тҿрлҽренҽ карата проект документларын ҽзерлҽү турындагы 

шартнамҽлҽрне үтҽү кысаларында ҽзерлҽнҽ торган документлар, материаллар 

составы шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар, Россия Федерациясе 

Хҿкүмҽтенең норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

5. Проект документларын ҽзерлҽү тҿзүче яки заказ бирүченең (проект 

документларын килешү нигезендҽ ҽзерлҽгҽндҽ) йҿклҽмҽсе нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Тҿзүче (заказ бирүче) башкаручыга тапшырырга тиеш: 

- җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планы, башкаручыга шҽһҽр тҿзелеше 

регламентларын, Кызыл линиялҽрне, ачык сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары 



чиклҽрен, җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планының башка талҽплҽрен мҽҗбүри 

үтҽү турында күрсҽтелгҽн; 

- инженерлык эзлҽнүлҽр нҽтиҗҽлҽре яки башкаручыга инженерлык эзлҽнүлҽрен 

башкару биреме; 

- проектлана торган объектны инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ 

тоташтыруның техник шартлары (объектны мондый тоташтырудан башка эшлҽтҽ 

алмаган очракта) яисҽ башкаручыга техник шартлар алу йҿклҽмҽсе. 

Тҿзүче (заказчы) башкаручыга биреме проектлана торган объектка карата тҿзүченең 

(заказчының) ниятлҽрен чагылдыра торган текст һҽм график материалларны үз 

эченҽ ала. Күрсҽтелгҽн материаллар проект документларын ҽзерлҽү турында 

йҿклҽмҽне үтҽү ҿчен башкаручыга бирелҽ торган мҽҗбүри документлар буларак 

законнарда, ҽлеге ҿлеш белҽн билгелҽнгҽн документларга каршы килҽ алмый. 

6. Проект документларын ҽзерлҽү ҿчен Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексының 47 статьясы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ инженерлык эзлҽнүлҽре 

башкарыла. 

Тиешле инженерлык эзлҽнүлҽрен үтмичҽ проект документларын ҽзерлҽү һҽм 

гамҽлгҽ ашыру рҿхсҽт ителми. 

Инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽрен чагылдыра торган документларның составы 

һҽм формалары шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар нигезендҽ Россия 

Федерациясе Хҿкүмҽтенең норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

Инженерлык эзлҽнүлҽре тҿзүче (заказчы) тарафыннан килешү нигезендҽ җҽлеп 

ителгҽн яки инженерлык эзлҽнүлҽрен башкаручы затларга куела торган законнар 

талҽплҽренҽ туры килҽ торган физик яки юридик зат тарафыннан башкарыла. 

Тҿзүчелҽр (заказчылар) һҽм инженерлык эзлҽнүлҽрен башкаручылар арасында 

мҿнҽсҽбҽтлҽр гражданлык законнары белҽн җайга салына. 

Инженерлык эзлҽнүлҽрен башкаручы затлар проект документларын ҽзерлҽгҽндҽ һҽм 

тҿзелешне тормышка ашырганда кулланыла торган инженерлык эзлҽнүлҽре 

нҽтиҗҽлҽре ҿчен законнар нигезендҽ җаваплы булалар. 

7. Техник шартлар ҽзерлҽнҽ: 

- физик һҽм юридик затларга дҽүлҽт яки муниципаль җир составыннан 

формалашкан җир кишҽрлеклҽренҽ хокуклар биргҽндҽ; 

- җир кишҽрлеклҽренҽ хокуклары булган һҽм алар карамагындагы капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽргҽ телҽүче затлар соравы буенча. 

Капиталь тҿзелеш объектларын инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ 

тоташтыру вакытын һҽм максималь йҿклҽнешне күздҽ тоткан техник шартлар, 

шулай ук инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽреннҽн файдаланучы оешмалар 

тарафыннан тоташуга түлҽү турындагы мҽгълүмат Башкарма комитет яисҽ җир 

кишҽрлеклҽре хокукына ия булган оешмалар соравы буенча ундүрт кҿн эчендҽ 

түлҽү алмыйча бирелҽ. 

Бирелгҽн техник шартларның гамҽлдҽ булу срогы һҽм тоташтырган ҿчен түлҽү 

срогы инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽреннҽн файдаланучы оешмалар 

тарафыннан, законнарда каралган очраклардан тыш, ике елдан да ким булмаган 

күлҽмдҽ билгелҽнҽ. Җир кишҽрлеге хуҗасы техник шартлар һҽм тоташтырган ҿчен 

түлҽү турында мҽгълүмат алган вакыттан ел дҽвамында аңа бирелгҽн техник 

шартлар чиклҽрендҽ тоташтырыла торган йҿклҽнешне билгелҽргҽ тиеш. 

Инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽреннҽн файдалануны гамҽлгҽ ашыручы 

оешма билгелҽнгҽн вакытта тҿзелгҽн яки үзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш 

объектын инженерлык-техник шартлар һҽм җир кишҽрлеге хуҗасы тарафыннан 



бирелгҽн ялганган ҿчен түлҽү турындагы мҽгълүмат нигезендҽ инженерлык-техник 

тҽэминат челтҽрлҽренҽ тоташтыру хокукына ия булырга тиеш. 

Башкарма комитет, тиешле сҽүдҽлҽрне үткҽрү турында Карар кабул ителгҽн кҿнгҽ 

кадҽр утыз кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, йҽ дҽүлҽт яки муниципаль милектҽ булган 

җир кишҽрлеге бирү турында Карар кабул ителгҽн кҿнгҽ кадҽр, тҿзелеш ҿчен 

кызыксынган затларга инженер-техник тҽэминат челтҽрлҽренҽ кушылу ҿчен 

максималь йҿклҽнешне, капиталь тҿзелеш объектын инженер-техник тҽэмин итү 

челтҽрлҽренҽ тоташтыру вакытын, техник шартларның гамҽлдҽ булу вакытын, 

шулай ук тоташтырган ҿчен түлҽү турында мҽгълүмат бирҽ. 

Техник шартларны билгелҽү һҽм тоташтырган ҿчен түлҽүне билгелҽү тҽртибе, 

шулай ук Капиталь тҿзелеш объектын инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ 

тоташтыру тҽртибе Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнҽ ала. 

8. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен проект документларының составы, рҽсмилҽштерү һҽм 

тапшыру тҽртибе Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы һҽм аның 

нигезендҽ башка норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

Капиталь тҿзелеш объектларының проект документлары составына, линияле 

объектларның проект документларыннан тыш, түбҽндҽге бүлеклҽр кертелҽ: 

1) капиталь тҿзелеш объектларын архитектура-тҿзелеш проектлау, тҿзү, 

реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау ҿчен башлангыч мҽгълүматлар, шул исҽптҽн 

инженерлык эзлҽнүлҽр нҽтиҗҽлҽре, техник шартлар белҽн аңлатма язуы; 

2) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ башкарылган җир 

кишҽрлеген планлаштыру схемасы; 

3) архитектура карарлары; 

4) конструктив һҽм күлҽмле-планлаштыру карарлары; 

5) инженерлык җайланмалары, инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽре турында 

мҽгълүматлар, инженер-техник чаралар исемлеге, технологик чишелешлҽрне карап 

тоту; 

6) капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүне оештыру проекты; 

7) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сүтү яки демонтажлау 

эшлҽрен оештыру проекты (капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен 

тҿзү, башка капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽү ҿчен сүтү яисҽ 

демонтаж кирҽк булганда); 

8) ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау, янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү чаралары 

исемлеге; 

9) инвалидларның сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, мҽдҽният, ял, спорт һҽм башка 

социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-кҿнкүреш билгелҽнешендҽге объектларга, 

транспорт, сҽүдҽ, җҽмҽгать туклануы объектларына, эшлекле, административ, 

финанс, дини билгелҽнештҽге объектларга, торак фонды объектларына үтемлелеген 

тҽэмин итү чаралары исемлеге (тиешле проект документларын ҽзерлҽгҽн очракта); 

10) тиешле бюджетлар акчалары исҽбеннҽн финанслана торган капиталь тҿзелеш 

объектларын тҿзү, реконструкциялҽүгҽ, капиталь ремонтлауга сметалар; 

11) биналарның, тҿзелмҽлҽрнең, корылмаларның кулланыла торган энергетика 

ресурсларын исҽпкҽ алу приборлары белҽн тҽэмин итү талҽплҽрен һҽм энергетика 

нҽтиҗҽлелеге талҽплҽрен үтҽүне тҽэмин итү буенча чаралар исемлеге; 

12) федераль законнарда каралган очракларда башка документлар. 

Капиталь тҿзелеш объектларының тҿрле тҿрлҽренҽ, шул исҽптҽн линия 

объектларына карата проект документларының бүлеклҽренең составы һҽм 

эчтҽлегенҽ карата талҽплҽр Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнҽ. 



Атом энергиясен куллану объектларының (шул исҽптҽн атом-тҿш җайланмалары, 

атом-тҿш материалларын һҽм радиоактив матдҽлҽрне саклау пунктларының), Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнҽ торган куркыныч җитештерү 

объектларының, аеруча куркыныч, техник яктан катлаулы, уникаль объектларның, 

оборона һҽм куркынычсызлык объектларының проект документлары шулай ук 

гражданнар оборонасы буенча чаралар, табигый һҽм техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү буенча чаралар исемлеген үз эченҽ алырга тиеш. 

9. Проект документлары нигезендҽ эшлҽнҽ: 

- тиешле җир участогы урнашкан территориаль зонаның шҽһҽр тҿзелеше 

регламенты, җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

- техник регламентлар (ҽ алар билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үз кҿченҽ кергҽнче – " техник 

җайга салу турында «Федераль законга һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексына каршы килмҽгҽн ҿлешендҽ норматив техник документлар); 

- инженерлык эзлҽнүлҽр нҽтиҗҽлҽре; 

-проектлана торган объектны инженер-техник тҽэмин итүнең мҽйданнан тыш 

челтҽрлҽренҽ тоташтыру техник шартлары белҽн (проектлана торган объект мондый 

тоташтырудан башка тҽэмин ителҽ алмаган очракта). 

10. Проект документлары тҿзүче яки заказчы тарафыннан раслана. Россия 

Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 49 статьясында каралган очракларда, 

тҿзүче яки заказчы проект документларын раслаганчы аны дҽүлҽт экспертизасына 

җибҽрҽ. Шул ук вакытта проект документлары тҿзүче яки заказчы тарафыннан 

дҽүлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе булганда раслана. 

 

Мҽкалҽ 27. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү 

 

1. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽренҽ туры 

килүен раслый торган һҽм тҿзүче тарафыннан капиталь тҿзелеш объектларын 

тҿзүне, реконструкциялҽүне гамҽлгҽ ашыру хокукын бирҽ торган, шулай ук 

аларның капиталь ремонтын, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, проект документларының проект 

документларының җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽренҽ 

туры килүен раслый торган документ булып тора. 

2.  "Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ тҿзелешкҽ 

рҿхсҽт Башкарма комитет тарафыннан бирелҽ. 

3. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү башкарма хакимиятнең федераль органы яки 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органы тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла торган җир кишҽрлеклҽрендҽ капиталь тҿзелеш объектларын 

планлаштыруга, реконструкциялҽүгҽ, капиталь ремонтлауга карата Россия 

Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн билгелҽнгҽн очраклар тҿшереп 

калдырыла: 

4. - шҽһҽр тҿзелеше Регламентының гамҽлдҽ булуы яки шҽһҽр тҿзелеше 

регламенты билгелҽнмҽгҽннҽргҽ (гомуми файдаланудагы территориялҽрдҽн 

һҽм муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан линияле 

объектлардан тыш) кагыла); 

5. - алар Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы ихтыяҗлары ҿчен һҽм 

җир кишҽрлеклҽрен алу рҿхсҽт ителҽ торган капиталь тҿзелеш объектларын 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн. 



6. 3. Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ, капиталь тҿзелеш 

объектларының проект документлары һҽм мондый проект документларын 

ҽзерлҽү ҿчен башкарыла торган инженерлык эзлҽнүлҽр нҽтиҗҽлҽре, капиталь 

тҿзелеш объектларының проект документларыннан тыш, дҽүлҽт 

экспертизасына тиеш: 

7. 1) бер гаилҽгҽ яшҽү ҿчен билгелҽнгҽн ҿч катлы аерым торучы торак йортлар( 

индивидуаль торак тҿзелеше объектлары)); 

8. 2) саны уннан артмаган һҽм аларның һҽркайсы бер гаилҽ яшҽү ҿчен 

билгелҽнгҽн берничҽ блоктан торган, уртак диварга (гомуми диварга) күрше 

блок яки күрше блоклар белҽн үтемичҽ, аерым җир кишҽрлегендҽ урнашкан 

һҽм гомуми файдаланудагы территориягҽ чыгу мҿмкинлегенҽ ия (блокланган 

тҿзелеш торак йортлары) ҿч катлы торак йортлар); 

9. 3) бер яки берничҽ блок-секциядҽн торган, аларның саны дүрттҽн артмаган 

күпфатирлы йортлар, аларның һҽркайсында берничҽ фатир һҽм гомуми 

файдаланудагы бүлмҽлҽр бар һҽм аларның һҽркайсы гомуми файдаланудагы 

территориягҽ чыгу ҿчен аерым подъезд бар; 

10. 4) гомуми мҽйданы 1500 кв. метрдан артмаган һҽм гражданнарның яшҽү һҽм 

җитештерү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен билгелҽнмҽгҽн аерым торучы 

капиталь тҿзелеш объектлары, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше 

кодексының 48.1 статьясы нигезендҽ аеруча куркыныч, техник яктан катлаулы 

һҽм уникаль объектлар булып торган объектлардан тыш; 

11. 5) катлар саны ике тапкырдан да артмаган аерым торучы капиталь тҿзелеш 

объектлары, аларның гомуми мҽйданы 1500 кв. метрдан артмаган. ҽлеге 

объектлар урнашкан, санитар-сак зоналары билгелҽнгҽн яки мондый 

объектлар урнашкан җир кишҽрлеклҽре чиклҽре чиклҽрендҽ, Россия 

Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 48.1 статьясы нигезендҽ аеруча 

куркыныч, техник яктан катлаулы һҽм уникаль объектлар булып торган 

объектлардан тыш, шундый зоналар билгелҽү талҽп ителҽ. 

12. Тҿзүче яки заказчы, яки тҿзүче белҽн килешү нигезендҽ проект 

документларын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыручы зат мондый проект 

документларын ҽзерлҽү ҿчен башкарылган проект документациясен һҽм 

инженерлык эзлҽнүлҽр нҽтиҗҽлҽрен Россия Федерациясе Хҿкүмҽте 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ аккредитациялҽнгҽн оешмалар тарафыннан тҿзелгҽн 

дҽүлҽти булмаган экспертизага җибҽрҽ ала. 

13. 4. Проект документларына дҽүлҽт экспертизасы нҽтиҗҽсе булып, проект 

документларының техник регламентларның һҽм инженерлык эзлҽнүлҽр 

нҽтиҗҽлҽре талҽплҽренҽ, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 48 

статьясындагы 13 ҿлеше нигезендҽ каралган проект документлары 

бүлеклҽренең эчтҽлегенҽ карата талҽплҽргҽ туры килүе (тискҽре бҽялҽмҽ), 

шулай ук инженерлык эзлҽнүлҽр нҽтиҗҽлҽре техник регламентларның 

талҽплҽренҽ туры килүе (тискҽре бҽялҽмҽ) турында бҽялҽмҽ тора., ҽгҽр 

инженерлык эзлҽнүлҽр нҽтиҗҽлҽре проект документлары белҽн бергҽ дҽүлҽт 

экспертизасына җибҽрелгҽн булса). Ҽгҽр инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽре 

Дҽүлҽт экспертизасына проект документлары җибҽргҽнче дҽүлҽт 

экспертизасына җибҽрелгҽн булса, дҽүлҽт экспертизасы нҽтиҗҽсе булып, 

инженерлык эзлҽнүлҽр нҽтиҗҽлҽренең техник регламент талҽплҽренҽ туры 

килүе (уңай бҽялҽмҽ) яисҽ туры килмҽве (тискҽре бҽялҽмҽ) турында бҽялҽмҽ 

тора. 



14. Проект документларына һҽм инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽренҽ дҽүлҽт 

экспертизасы оештыру һҽм үткҽрү тҽртибе, Проект документларына һҽм 

инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽренҽ дҽүлҽт экспертизасы үткҽргҽн ҿчен 

түлҽү күлҽме һҽм аны алу тҽртибе Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

15. 5. Тҿзүче проект документларын раслый һҽм тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү турында 

гариза җибҽрҽ, аңа түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

1) җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽүче документлар; 

2) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

3) проект документларында булган материаллар: 

- аңлатма язуы; 

- җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлеген 

планлаштыру схемасы, биналар, корылмалар, подъездлар, керү урыннары, ачык 

һҽм шҽхси сервитутларның гамҽлдҽ булу зоналары чиклҽрен билгелҽү белҽн; 

- территорияне планлаштыру буенча шҽһҽр тҿзелеше документлары белҽн 

расланган кызыл линия чиклҽрендҽ-җир кишҽрлеген планлаштыру оешмасы 

схемасы сызыкча объектларга карата кулланыла; 

- архитектура чишелешлҽрен күрсҽтүче схемалар; 

-инженерлык җиһазлары, инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең җыелма 

планы, проектлана торган капиталь тҿзелеш объектын инженер-техник тҽэмин 

итү челтҽрлҽренҽ тоташтыру урыннарын билгелҽү белҽн; 

- тҿзелешне оештыру проекты; 

- капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сүтү яки демонтажлау 

эшлҽрен оештыру проекты; 

4) Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 49 статьясында каралган 

объектларның проект документларына карата дҽүлҽт экспертизасының уңай 

бҽялҽмҽсе; 

5) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, реконструкциялҽүнең чик параметрларыннан кире 

кагуга рҿхсҽт (ҽгҽр тҿзүчегҽ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 40 

статьясы нигезендҽ мондый рҿхсҽт бирелгҽн булса; 

6) мондый объект үзгҽртеп корылган очракта капиталь тҿзелеш объектының 

барлык хокук иялҽренең ризалыгы. 

Гаризага шулай ук проект документларына дҽүлҽти булмаган экспертизаның 

уңай бҽялҽмҽсе дҽ бирелергҽ мҿмкин. 

6. Индивидуаль торак тҿзелеше объектын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь 

ремонтлау максатларында тҿзүче тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү турында гариза бирүгҽ 

вҽкалҽтле органга рҿхсҽт бирҽ. Күрсҽтелгҽн гаризага түбҽндҽге документлар 

теркҽлҽ: 

1) җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽүче документлар; 

2) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

3) индивидуаль торак тҿзелеше объектын урнаштыру урынын билгелҽү белҽн 

җир кишҽрлеген планлаштыру схемасы. 

7. Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ, ҽлеге статьяның 4 

һҽм 5 ҿлешлҽрендҽ күрсҽтелгҽн документлардан тыш, тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү 

ҿчен башка документлар талҽп итү рҿхсҽт ителми. 

8. Башкарма комитет, тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү турында гариза алган кҿннҽн ун кҿн 

эчендҽ: 



- гаризага теркҽлгҽн документларның булу-булмавы һҽм тиешле 

рҽсмилҽштерелүе буенча тикшерү үткҽрҽ; 

- шҽхси торак тҿзелеше объектын урнаштыру урыны билгелҽнеп, җир 

кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽренҽ, кызыл линиялҽргҽ туры килү-

килмҽвен тикшерҽ. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чик параметрларыннан тайпылуга 

рҿхсҽт булган очракта, үзгҽртеп коруның проект документациясен яисҽ җир 

кишҽрлеген планлаштыру оешмасының күрсҽтелгҽн схемасын рҿхсҽт ителгҽн 

тҿзелешнең, үзгҽртеп коруның чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт ителгҽн 

талҽплҽргҽ туры китерү ҿчен тикшерү үткҽрелҽ; 

- тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҽ яки сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, мондый рҿхсҽт бирүдҽн баш 

тарта. 

9. Тҿзүче гаризасы буенча башкарма комитет тҿзелешнең, реконструкциянең 

аерым этапларына рҿхсҽт бирҽ ала. 

Ҽгҽр мондый объект файдалануга тапшырылырга һҽм автоном (ягъни бу җир 

кишҽрлегендҽ башка капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүгҽ, реконструкциялҽүгҽ 

карамастан) кулланылырга мҿмкин булса, капиталь тҿзелеш объектын тҿзү яисҽ 

реконструкциялҽү, шулай ук Капиталь тҿзелеш объектының бер ҿлешен тҿзү 

яисҽ реконструкциялҽү кебек тҿзелеш этабы дигҽндҽ аңлашыла, ул файдалануга 

тапшырылырга һҽм автоном рҽвештҽ кулланылырга мҿмкин (ягъни капиталь 

тҿзелеш объектының башка ҿлешлҽрен тҿзүгҽ, реконструкциялҽүгҽ бҽйсез 

рҽвештҽ). 

10. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту тҿзүче тарафыннан суд тҽртибендҽ 

шикаять бирелергҽ мҿмкин. 

11. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бушлай бирелҽ. 

12. Тҿзүче тҿзелешкҽ рҿхсҽт алган кҿннҽн ун кҿн эчендҽ Башкарма комитетка, 

шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасында урнаштыру 

ҿчен инженерлык эзлҽнүлҽре материаллары күчермҽлҽренең бер нҿсхҽсен, Проект 

документларына түлҽүсез тапшырырга тиеш. 

13. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне оештыру проекты белҽн 

каралган вакытка бирелҽ. Шҽхси торак тҿзелешенҽ рҿхсҽт ун елга бирелҽ. 

14. Җир кишҽрлегенҽ һҽм капиталь тҿзелеш объектларына хокук күчкҽндҽ 

тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы сакланып кала. 

15. Дҽүлҽт серен тҽшкил итүче күчемсез милек объектларын тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр 

дҽүлҽт сере турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ бирелҽ. 

 

28 Статья. Тҿзелеш, реконструкция, капиталь ремонт 

 

1. Тҿзүче яисҽ заказчы тарафыннан Россия Федерациясе законнары талҽплҽренҽ 

туры килҽ торган физик яки юридик зат (алга таба – тҿзелешне башкаручы затлар) 

тҿзелҽ ала. 

2. Капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне, үзгҽртеп коруны, капиталь ремонтны 

тормышка ашырганда тҿзүче яки заказчы белҽн килешү нигезендҽ тҿзүне 

башкаручы зат яки заказчы, тҿзүче яки заказ бирүче тҿзелеш ҿчен җир кишҽрлеге 

һҽм капиталь тҿзелеш объектын ҽзерлҽргҽ, шулай ук тҿзелеш алып баручы затка 

инженерлык эзлҽнүлҽре материаллары, проект документлары, тҿзелешкҽ рҿхсҽт 

бирергҽ тиеш. Эшлҽрне туктату яки аларны туктату зарурлыгы булганда, тҿзүче яки 

заказчы капиталь тҿзелеш объектын консервациялҽүне тҽэмин итҽргҽ тиеш. 



3. Ҽгҽр Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ капиталь тҿзелеш 

объектын тҿзүне, үзгҽртеп коруны, капиталь ремонтны гамҽлгҽ ашырганда дҽүлҽт 

тҿзелеш күзҽтчелеге, тҿзүче яки заказчы алдан, лҽкин капиталь тҿзелеш объектын 

тҿзи, үзгҽртеп кора башлаганчы җиде эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча Дҽүлҽт 

тҿзелеш күзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыруга вҽкалҽтле башкарма хакимиятнең федераль 

органына җибҽрергҽ тиеш., Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимияте 

органы (алга таба - Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге органнары) мондый эшлҽрнең 

башлануы турында хҽбҽрнамҽ, аңа түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

1) тҿзелешкҽ рҿхсҽт күчермҽсе; 

2) тулы күлҽмдҽ проект документлары, ҽ тҿзелешнең тиешле этабын гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле күлҽмдҽ тҿзелешнең, реконструкциялҽүнең аерым этабына рҿхсҽт 

биргҽн очракта; 

3) җирлеккҽ кызыл линиялҽрдҽн чигенүче линиялҽрне чыгару турындагы документ 

күчермҽсе); 

4) эшлҽрнең үтҽлешен исҽпкҽ алып барыла торган гомуми һҽм махсус журналлар; 

5) капиталь тҿзелеш объектының проект документлары дҽүлҽт экспертизасына 

тиешле булса, проект документларына дҽүлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе. 

4. Тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат тҿзүче яисҽ заказчы кушуы (шартнамҽ нигезендҽ 

тҿзелеш, реконструкция, капиталь ремонт гамҽлгҽ ашырылган очракта), проект 

документлары, җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽре, техник 

регламент талҽплҽре нигезендҽ капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне, 

реконструкциялҽүне, капиталь ремонтлауны гамҽлгҽ ашырырга һҽм ҿченче затлар 

һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит ҿчен эшлҽрнең куркынычсызлыгын тҽэмин итҽргҽ, хезмҽт 

куркынычсызлыгы талҽплҽрен үтҽү, мҽдҽни мирас объектларының сакланышын 

тҽэмин итҽргҽ тиеш. Тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат шулай ук Капиталь тҿзелеш 

объектын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау гамҽлгҽ ашырыла торган 

территориягҽ, тҿзүче яки заказчы, Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге органнары вҽкиллҽре 

керҽ алуны тҽэмин итҽргҽ, аларга кирҽкле документларны тапшырырга, тҿзелеш 

контролен үткҽрергҽ, башкарма документларны алып баруны тҽэмин итҽргҽ, тҿзүче 

яки заказчы, Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге органнары вҽкиллҽрен тикшерелергҽ 

тиешле эшлҽрне тҽмамлау сроклары турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш, ачыкланган 

җитешсезлеклҽрне бетерүне тҽэмин итү һҽм ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерү 

турында актлар тҿзелгҽнче эшне дҽвам итүгҽ керешмҽскҽ, кулланыла торган 

тҿзелеш материалларының сыйфатын тикшереп торуны тҽэмин итҽргҽ. 

5. Мондый объектны тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау барышында 

ачыкланган капиталь тҿзелеш объектының параметрларын проект 

документларыннан кире кагу яңа тҿзүче яки заказчы тарафыннан расланган проект 

документлары нигезендҽ аңа Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн 

федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле 

үзгҽрешлҽр керткҽннҽн соң гына рҿхсҽт ителҽ. 

6. Мҽдҽни мирас объекты билгелҽре булган объект ачыкланган очракта, тҿзелеш, 

реконструкция, капиталь ремонт барышында тҿзелеш башкаручы зат тҿзелешне, 

реконструкциялҽүне, капиталь ремонтны туктатып торырга, мондый объектны 

ачыклау турында Россия Федерациясе законнарында каралган органнарга хҽбҽр 

итҽргҽ тиеш. 

7. Үзгҽртеп кору, капиталь ремонт ҿчен җир участоклары ҽзерлҽүгҽ талҽплҽр, 

башкарма документациянең составы һҽм алып бару тҽртибе, эшлҽрне башкару 

исҽбен алып бара торган гомуми һҽм махсус журналларның формасы һҽм алып бару 



тҽртибе, капиталь тҿзелеш объектын консервациялҽү тҽртибе Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ ала. 

8. «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый акты 

белҽн мондый сервитут эчтҽлеген тасвирлап гавами сервитут билгелҽнмҽгҽн 

очракта, килешү нигезендҽ чиктҽш урнашкан җир кишҽрлеклҽрен яисҽ гомуми 

файдаланудагы территориялҽрне тҿзү, үзгҽртеп кору, капиталь ремонтлау 

барышында файдалану, шулай ук шҽхси сервитут нигезендҽ мҿмкин. 

9. Тҿзелеш, реконструкция, капиталь ремонт эшлҽре бара: 

- законнар нигезендҽ һҽм ҽлеге статьяның 10 ҿлеше тҽртибендҽ Дҽүлҽт тҿзелешен 

күзҽтү: 

1) проект документлары дҽүлҽт экспертизасына тиешле яки типлаштырылган проект 

документлары яки аның модификациясе булган капиталь тҿзелеш объектлары 

тҿзелеше; 

2) капиталь тҿзелеш объектларын үзгҽртеп кору, капиталь ремонтлау буенча проект 

документлары дҽүлҽт экспертизасына тиешле булса; 

- барлык капиталь тҿзелеш объектларына карата тҿзелеш контроле-закон нигезендҽ 

һҽм ҽлеге статьяның 11 ҿлеше тҽртибендҽ. 

10. Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге ҽлеге статьяның 9 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн 

объектларга карата кулланыла. Дҽүлҽт тҿзелешен күзҽтү предметы булып, капиталь 

тҿзелеш объектларын тҿзү, үзгҽртеп кору, капиталь ремонтлау процессында эшлҽр 

башкаруның һҽм кулланыла торган тҿзелеш материалларының, шулай ук мондый 

эшлҽрнең нҽтиҗҽлҽренең техник регламентларның, проект документларының 

талҽплҽренҽ, шул исҽптҽн энергетика нҽтиҗҽлелеге талҽплҽренҽ һҽм капиталь 

тҿзелеш объектының кулланыла торган энергетика ресурсларын исҽпкҽ алу 

җайланмалары белҽн тҽэмин ителеш талҽплҽренҽ, тҿзелешкҽ рҿхсҽт булу-булмавын 

тикшерү тора, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 52 статьясының 

икенче һҽм ҿченче ҿлеше талҽплҽрен үтҽү. 

«Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ Дҽүлҽт тҿзелеш 

күзҽтчелеге Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ вҽкалҽтле 

федераль башкарма хакимият органнары һҽм Татарстан Республикасы башкарма 

хакимиятенең вҽкалҽтле органы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар Дҽүлҽт тҿзелеш 

күзҽтчелеге гамҽлгҽ керҽ торган барлык капиталь тҿзелеш объектларына 

тоткарлыксыз керү хокукына ия. 

Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге органы 

тарафыннан тҿзелеш башкаручы затка ачыкланган бозуларны бетерү турында 

күрсҽтмҽ бирү ҿчен нигез булган акт тҿзелҽ. Күрсҽтмҽдҽ бозу тҿре күрсҽтелҽ, 

талҽплҽр бозылган норматив хокукый актка, техник регламентка, проект 

документациясенҽ сылтама ясала, шулай ук ачыкланган бозуларны бетерү вакыты 

билгелҽнҽ. Күрсҽтелгҽн вакытка капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне, үзгҽртеп 

коруны, капиталь ремонтлауны туктатып тору Россия Федерациясе законнарында 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Капиталь тҿзелеш объектларын тҿзегҽндҽ, реконструкциялҽгҽндҽ, капиталь 

ремонтлаганда, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында каралган дҽүлҽт 

тҿзелеш күзҽтүеннҽн тыш, дҽүлҽт күзҽтүенең башка тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыру рҿхсҽт 

ителми. 

Дҽүлҽт тҿзелешен күзҽтүне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе Россия Федерациясе Хҿкүмҽте 

тарафыннан билгелҽнҽ. 



11. Тҿзелеш контроле башкарыла торган эшлҽрнең проект документларына, техник 

регламент талҽплҽренҽ, инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽренҽ, җир участогының 

шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽренҽ туры килүен тикшерү максатыннан капиталь 

тҿзелеш объектларын тҿзү, үзгҽртеп кору, капиталь ремонтлау процессында 

үткҽрелҽ. 

Тҿзелеш контроле тҿзелешне башкаручы зат тарафыннан үткҽрелҽ. Тҿзелеш, 

реконструкция, капиталь ремонт гамҽлгҽ ашырылган очракта, тҿзелеш контроле 

килешү нигезендҽ шулай ук тҿзүче яки заказчы тарафыннан да үткҽрелҽ. Тҿзүче яки 

заказчы үз инициативасы буенча проект документларын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ 

ашыручы, башкарылган эшлҽрнең проект документларына туры килүен тикшерү 

ҿчен җҽлеп итҽ ала. 

Тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат капиталь тҿзелеш объектында авария хҽлендҽ 

булган һҽр очрак турында Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге органнарына хҽбҽр итҽргҽ 

тиеш. 

Капиталь тҿзелеш объектын тҿзү, үзгҽртеп кору, капиталь ремонтлау барышында 

тҿзүне башкаручы зат (тҿзүне башкаручы зат һҽм тҿзүче яисҽ заказчы тарафыннан 

шартнамҽ нигезендҽ капиталь ремонт гамҽлгҽ ашырылган очракта) капиталь 

тҿзелеш объектының иминлегенҽ йогынты ясый торган һҽм тҿзелеш, реконструкция, 

капиталь ремонт технологиясе нигезендҽ башка эшлҽрне башкарганнан соң 

башкарылырга мҿмкин булмаган эшлҽр башкарылуын тикшереп торырга тиеш, 

шулай ук, ҽгҽр тҿзелеш контролен үткҽрү барышында ачыкланган 

җитешсезлеклҽрне бетерү башка тҿзелеш конструкциялҽрен һҽм инженерлык-

техник тҽэмин итү челтҽрлҽрендҽге участокларны сүтеп җыймыйча яисҽ зыян 

китермҽсҽ, ҽлеге эшлҽрнең, конструкциялҽрнең һҽм участокларының техник 

регламентларның һҽм проект документларының талҽплҽренҽ туры килүе аркасында 

мҿмкин түгел. Тҿзелеш конструкциялҽренең куркынычсызлыгына контроль 

үткҽргҽнче, мондый конструкциялҽрнең иминлегенҽ йогынты ясый торган һҽм 

тҿзелеш, реконструкция, капиталь ремонт технологиясе нигезендҽ, башка эшлҽрне 

башкарганнан соң, шулай ук проект документациясендҽ, техник регламентларда 

каралган очракларда мондый конструкциялҽрне сынап карау үткҽрелергҽ тиеш. 

Күрсҽтелгҽн эшлҽрнең үтҽлешен, күрсҽтелгҽн конструкциялҽрнең, инженер-техник 

тҽэмин итү челтҽрлҽренең участокларының иминлеген тикшереп тору нҽтиҗҽлҽре 

буенча күрсҽтелгҽн эшлҽрне, конструкциялҽрне, инженер-техник тҽэмин итү 

челтҽрлҽренең участокларын тикшерү актлары тҿзелҽ. 

Эшлҽрне, конструкциялҽрне, инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең 

участокларындагы җитешсезлеклҽрне тикшереп тору нҽтиҗҽлҽре буенча 

ачыкланганда тҿзүче яисҽ заказ бирүче күрсҽтелгҽн эшлҽрнең үтҽлешен, 

күрсҽтелгҽн конструкциялҽрнең, инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең 

кишҽрлеклҽренең иминлеген, ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетергҽннҽн соң 

кабатлануын талҽп итҽ ала. Мондый эшлҽрне, конструкциялҽрне, инженер-техник 

тҽэмин итү челтҽрлҽренең участокларын тикшерү актлары ҽлеге статьяның 11 

ҿлешендҽге дүртенче абзацында күрсҽтелгҽн җитешсезлеклҽрне бетергҽннҽн соң 

гына тҿзелергҽ тиеш. 

Башка эшлҽрне башкару тиешле контроль үткҽрелгҽн кҿннҽн соң алты айдан артык 

вакыт үтсҽ, капиталь тҿзелеш объектының иминлегенҽ йогынты ясаучы һҽм 

тҿзелеш, реконструкция, капиталь ремонт технологиясе нигезендҽ башкарылган 

эшлҽрне контрольдҽ тоту башка эшлҽрне башкарганнан соң, шулай ук инженер-

техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең тҿзелеш конструкциялҽренең һҽм 



участокларының иминлегенҽ контрольлек итү, ҽгҽр тҿзелеш контролен үткҽрү 

барышында ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерү башка тҿзелеш конструкциялҽрен 

һҽм инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең участокларын сүтелмичҽ яисҽ зыян 

китермичҽ мҿмкин булмаса, тиешле актлар тҿзү белҽн кабат үткҽрелергҽ тиеш. 

Тҿзүче яисҽ заказчы тарафыннан проект документларын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ 

ашыручы затларның тҿзелеш контролен үткҽрү ҿчен җҽлеп ителҽ торган кисҽтүлҽре, 

капиталь тҿзелеш объектын тҿзегҽндҽ, үзгҽртеп корганда, капиталь ремонтлаганда 

эшлҽрне башкару җитешсезлеклҽре турында язма рҽвештҽ рҽсмилҽштерелергҽ тиеш. 

Күрсҽтелгҽн җитешсезлеклҽрне бетерү турында акт тҿзелҽ, ул күрсҽтелгҽн 

җитешсезлеклҽр турында кисҽтүлҽр белдергҽн зат һҽм тҿзелешне башкаручы зат 

тарафыннан имзалана. 

Тҿзелеш контролен үткҽрү тҽртибе Россия Федерациясенең норматив хокукый 

актлары белҽн билгелҽнҽ ала. 

 

Мҽкалҽ 29. Объектны кабул итү һҽм объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү 

 

1. Объектны кабул итү законнар нигезендҽ башкарыла. 

2. Объектны кабул итү актына кул куйганнан соң тҿзүче яки аның вҽкалҽтле зат 

Башкарма комитетка яки архитектура идарҽсенҽ, яки тҿзелешкҽ рҿхсҽт биргҽн 

башка органга объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турында гариза 

җибҽрҽ. 

3. Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55 статьясындагы 3 ҿлеше 

нигезендҽ объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турындагы гаризага 

түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

1) җир кишҽрлегенҽ хокук билгелҽүче документлар; 

2) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы; 

3) тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт; 

4) Капиталь тҿзелеш объектын кабул итү акты (шартнамҽ нигезендҽ тҿзелеш, 

реконструкция, капиталь ремонт гамҽлгҽ ашырылган очракта); 

5) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган, ремонтланган капиталь тҿзелеш объектының техник 

регламент талҽплҽренҽ туры килүен раслый торган документ һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ 

ашыручы зат тарафыннан имзаланган; 

6) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган, ремонтланган проект документлары 

параметрларының, шул исҽптҽн энергетика нҽтиҗҽлелеге талҽплҽренҽ һҽм капиталь 

тҿзелеш объектларының кулланыла торган энергетика ресурсларын исҽпкҽ алу 

җайланмалары белҽн тҽэмин ителеш талҽплҽренҽ туры килүен раслый торган 

документ һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат (тҿзүне башкаручы зат, тҿзүче һҽм 

заказчы яисҽ заказчы тарафыннан шартнамҽ нигезендҽ тҿзелгҽн, реконструкция, 

капиталь ремонт эшлҽрен гамҽлгҽ ашырган очракта), индивидуаль торак тҿзелеше 

объектларын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау очракларыннан тыш; 

7) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган, ремонтланган капиталь тҿзелеш объектының техник 

шартларның һҽм инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽреннҽн файдаланучы 

оешмалар вҽкиллҽре кул куйган документларның (алар булганда); 

8) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган, ремонтланган капиталь тҿзелеш объектының 

урнашуын, җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең 

урнашуын һҽм җир кишҽрлеген планлаштыруны гамҽлгҽ ашыручы зат (тҿзүне 

башкаручы зат һҽм тҿзүче яисҽ заказчы тарафыннан шартнамҽ нигезендҽ тҿзелеш, 



реконструкция, капиталь ремонт эшлҽрен гамҽлгҽ ашырган очракта) кул куйган 

схема); 

9) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган, ремонтланган капиталь тҿзелеш объектының техник 

регламентларның һҽм проект документларының талҽплҽренҽ, шул исҽптҽн 

энергетика нҽтиҗҽлелеге талҽплҽренҽ һҽм капиталь тҿзелеш объектының кулланыла 

торган энергетика ресурсларын исҽпкҽ алу җайланмалары белҽн тҽэмин ителеш 

талҽплҽренҽ туры килүе турында Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге органы бҽялҽмҽсе 

(Дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыру каралган очракта), Россия 

Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 54 статьясындагы 7 ҿлешендҽ каралган. 

4. Башкарма комитет, объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турында гариза 

кергҽн кҿннҽн ун кҿн эчендҽ ҽлеге статьяның 3 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн 

документларның булу-булмавын һҽм дҿрес рҽсмилҽштерелүен тикшерүне тҽэмин 

итҽргҽ, капиталь тҿзелеш объектын карап чыгарга һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ объектны 

файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү яки кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽрен 

күрсҽтеп, мондый рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турында Карар кабул итҽргҽ тиеш. 

5. Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып 

тора: 

- ҽлеге статьяның 3 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн документларның булмавы; 

- капиталь тҿзелеш объектының җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы 

талҽплҽренҽ туры килмҽве; 

- капиталь тҿзелеш объектының тҿзелешкҽ рҿхсҽт ителгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве; 

- тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган, ремонтланган капиталь тҿзелеш объектының проект 

документлары параметрларына туры килмҽү. Ҽлеге нигез индивидуаль торак 

тҿзелеше объектларына карата кулланылмый. 

Ҽлеге статьяның 5 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн затлардан тыш, объектны файдалануга 

тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып, тҿзүче тарафыннан Россия 

Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 51 статьясындагы 18 ҿлешендҽ каралган 

талҽплҽрне үтҽмҽү тора. Бу очракта объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт 

тҿзелешкҽ, мҽйданы турында, планлаштырылган капиталь тҿзелеш объектының 

биеклеге һҽм катлыгы турында, инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽре турында 

белешмҽлҽр тапшырганнан соң гына бирелҽ, инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽренең 

бер нҿсхҽсе һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 48 

статьясындагы 12 ҿлешенең 2,8-10 һҽм 11.1 пунктларында каралган проект 

документлары бүлеклҽренең бер нҿсхҽсе буенча бирелҽ, яки бер нҿсхҽ шҽхси торак 

тҿзелеше объектын урнаштыру урыны билгелҽнеп, җир кишҽрлеген планлаштыру 

оешмасы схемасының күчермҽлҽре күчермҽлҽре. 

Бу очракта объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт биргҽн 

органга тапшырганнан соң гына бирелҽ. 

6. Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту суд тҽртибендҽ 

дҽгъва белдерелергҽ мҿмкин. 

7. Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт тҿзелгҽн капиталь тҿзелеш объектын 

дҽүлҽт исҽбенҽ кую, үзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектын дҽүлҽт исҽбенҽ 

алу документларына үзгҽрешлҽр кертү ҿчен нигез булып тора. 

Объектны файдалануга тапшыру рҿхсҽтендҽ капиталь тҿзелеш объекты турында 

дҽүлҽт кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле күлҽмдҽ мҽгълүматлар булырга 

тиеш. Мондый мҽгълүматлар составы «күчемсез мҿлкҽтнең дҽүлҽт кадастры 

турында " 2007 елның 24 июлендҽге 221-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ 



техник план график һҽм текст ҿлешлҽрендҽ мҽгълүматлар составына куелган 

талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

8. Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт формасы Россия Федерациясе 

Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма хакимият органы тарафыннан 

билгелҽнҽ. 

 

Бүлек 8. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре 

 

30 Статья. Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү тҽртибе 

 

1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең үзгҽрешлҽре булып шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картасы, 

шҽһҽр тҿзелеше регламентлары яки ҽлеге кагыйдҽ текстының телҽсҽ нинди 

үзгҽрешлҽре санала. 

2. Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр проектын ҽзерлҽү турындагы карар Башкарма 

комитет җитҽкчесе тарафыннан карар рҽвешендҽ кабул ителҽ, ҽ бу вҽкалҽтлҽр 

бирелгҽн очракта карар Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органы 

тарафыннан кабул ителҽ. 

Башкарма комитет җитҽкчесе ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү турындагы 

мҽсьҽлҽне карау ҿчен нигез булып тора: 

- ҽлеге кагыйдҽлҽрнең нигезлҽмҽлҽрен Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы законнарындагы, Азнакай муниципаль районы һҽм «Татар Шуганы 

авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органнарының муниципаль 

һҽм башка хокукый актларындагы үзгҽрешлҽр белҽн тҽңгҽллҽштерү зарурилыгы, 

шулай ук тҿзелеш һҽм җирдҽн файдалану, шул исҽптҽн физик һҽм юридик затлар 

инициативасы буенча бирелгҽн тҽкъдимнҽрне гамҽлгҽ ашыру зарурлыгы аркасында 

гамҽлгҽ ашыру зарурлыгына бҽйле рҽвештҽ. 

- "Татар Шуганы авыл җирлеге «муниципаль берҽмлегенең аңа үзгҽрешлҽр кертү 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн генераль планы ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең туры килмҽве; 

- территориаль зоналар чиклҽрен үзгҽртү, шҽһҽр тҿзелеше регламентларын үзгҽртү 

турында тҽкъдимнҽр керү. 

3. Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү турында тҽкъдимнҽр җибҽрелҽ: 

- федераль башкарма хакимият органнары, ҽгҽр ҽлеге кагыйдҽлҽр федераль 

ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш объектларының эшлҽвенҽ, урнашуына комачауларга 

мҿмкин булса; 

- Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, ҽгҽр ҽлеге кагыйдҽлҽр 

региональ ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш объектларының эшчҽнлегенҽ, урнашуына 

комачауларга мҿмкин булса; 

- ҽлеге кагыйдҽлҽр муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш 

объектларының эшчҽнлегенҽ, урнаштыруына комачаулык иткҽн очракларда 

Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары тарафыннан; 

- «Татар Шуганы авыл җирлеге " муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җирдҽн 

файдалануны һҽм тҿзелешлҽрне җайга салу тҽртибен камиллҽштерергҽ кирҽк булган 

очракларда җирле үзидарҽ органнары тарафыннан»; 

- физик яки юридик затлар тарафыннан бу Кагыйдҽлҽр куллану нҽтиҗҽсендҽ җир 

участоклары һҽм капиталь тҿзелеш объектлары нҽтиҗҽле кулланылмый, аларның 

хокук иялҽренҽ зыян килҽ, җир участоклары һҽм капиталь тҿзелеш объектларының 

бҽясе кими, гражданнарның һҽм аларның берлҽшмҽлҽренең хокуклары һҽм законлы 

мҽнфҽгатьлҽре тормышка ашырылмый. 



4. Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү турындагы тҽкъдимнҽр комиссия 

утырышында алдан карау уза. 

5. Комиссия ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү турында тҽкъдим кергҽн кҿннҽн 

алып утыз кҿн эчендҽ карар ҽзерли, анда кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү яки 

мондый тҽкъдимне кире кагу сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, тҽкъдим ителгҽн тҽкъдим 

нигезендҽ кире кагу турында тҽкъдимнҽр бар, һҽм Бҽялҽмҽне Башкарма комитет 

Җитҽкчесенҽ җибҽрҽ. 

6. Комиссия карарындагы тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып, Башкарма комитет җитҽкчесе 

30 кҿн эчендҽ ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү яки кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр 

кертү турындагы тҽкъдимнҽрне кире кагу турында проектны ҽзерлҽү турында Карар 

кабул итҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ мондый карарның күчермҽсен җибҽрҽ. 

7. Башкарма комитет җитҽкчесе, кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү проектын ҽзерлҽү 

турында Карар кабул ителгҽннҽн соң ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, муниципаль 

хокукый актларны, башка рҽсми мҽгълүматны рҽсми бастырып чыгару ҿчен 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кабул итү турында хҽбҽр бастырып чыгаруны һҽм ҽлеге 

хҽбҽрне «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең яки Азнакай 

муниципаль районының "Интернет"челтҽрендҽ урнаштыруны тҽэмин итҽ. Хҽбҽр 

кабул итү турында мондый карар, шулай ук, мҿмкин распространены буенча радио 

һҽм телевидение. 

8. Башкарма комитет комиссия тарафыннан тҽкъдим ителгҽн кагыйдҽлҽргҽ, техник 

регламентлар талҽплҽренҽ, «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлегенең генераль планы талҽплҽренҽ, Азнакай муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасы, Татарстан Республикасының территориаль 

планлаштыру схемасы, Россия Федерациясенең территориаль планлаштыру 

схемалары талҽплҽренҽ туры килү-килмҽүгҽ үзгҽрешлҽр кертү проектын тикшерүне 

гамҽлгҽ ашыра. 

9. Ҽлеге статьяның 8 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма 

комитет «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге башлыгы 

кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү проектын яисҽ аның ҽлеге статьяның 8 ҿлешендҽ 

күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документларга туры килмҽве ачыкланган очракта эшлҽп 

бетерү комиссиясенҽ җибҽрҽ. 

10. «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге башлыгы, Башкарма 

комитеттан кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү проектын алган вакытта, мондый проект 

буенча ачык тыңлаулар үткҽрү турында Карар кабул итҽ, шулай ук, ҽгҽр ул шҽһҽр 

тҿзелеше эшчҽнлеге турында законнар һҽм аның нигезендҽ Россия Федерациясе 

Хҿкүмҽтенең норматив хокукый актлары белҽн каралган булса, проектны 

килештерү ҿчен җибҽрү турында. 

11. Кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү проекты буенча ачык тыңлаулар «Татар Шуганы 

авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Уставы һҽм (яки) «Татар Шуганы авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советының муниципаль хокукый актлары белҽн 

билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 28 

статьясы һҽм ҽлеге статьяның 12 һҽм 13 ҿлешлҽре нигезендҽ уздырыла. 

12. Кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү проекты буенча ачык тыңлауларның озынлыгы 

мондый проект басылып чыккан кҿннҽн алып ике һҽм дүрт айдан да ким булмаска 

тиеш. 

13. Җирлек яки шҽһҽр округы территориясенең бер ҿлешенҽ карата җирдҽн 

файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре ҽзерлҽнгҽн очракта җирдҽн файдалану һҽм 

тҿзелеш кагыйдҽлҽре проекты буенча ачык тыңлаулар җирлек яки шҽһҽр округы 



территориясенең күрсҽтелгҽн ҿлеше чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽре һҽм 

(яки) капиталь тҿзелеш объектлары хокукына ия булган кешелҽр катнашында 

үткҽрелҽ. Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ конкрет 

территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн шҽһҽр тҿзелеше регламентына үзгҽрешлҽр 

кертү ҿлешендҽ үзгҽрешлҽр кертү ҿлешендҽ үзгҽрешлҽр ҽзерлҽү очрагында җирдҽн 

файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү буенча ачык тыңлаулар 

территориаль зона чиклҽрендҽ үткҽрелҽ, аның ҿчен мондый шҽһҽр тҿзелеше 

регламенты билгелҽнгҽн. Бу очракларда халык тыңлауларын үткҽрү вакыты бер 

айдан да артык булырга тиеш түгел. 

14. Проект буенча ачык тыңлаулар тҽмамланганнан соң, мондый гавами тыңлаулар 

нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып, Комиссия проектка үзгҽрешлҽр кертүне тҽэмин итҽ һҽм 

күрсҽтелгҽн проектны Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ тапшыра. Кагыйдҽлҽр 

проектына мҽҗбүри приложениями булып вҽкалҽтле орган, ачык тыңлаулар 

беркетмҽлҽрен килештерү турында бҽялҽмҽ һҽм гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре 

турында бҽялҽмҽ тора. 

15. Башкарма комитет җитҽкчесе ҽлеге статьяның 14 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн 

кагыйдҽлҽр һҽм кагыйдҽлҽр проектын тҽкъдим иткҽннҽн соң ун кҿн дҽвамында 

ҽлеге проектны «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советына 

җибҽрү яки кагыйдҽлҽр проектын кире кагу турында һҽм аны кабат тҽкъдим итү 

датасын күрсҽтеп эшлҽп бетерергҽ җибҽрү турында Карар кабул итҽргҽ тиеш. 

Кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү «Татар Шуганы авыл җирлеге " муниципаль 

берҽмлеге Советы тарафыннан раслана. Кагыйдҽлҽр проектына мҽҗбүри 

приложениями булып күрсҽтелгҽн проект буенча ачык тыңлаулар беркетмҽлҽре һҽм 

гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ тора. 

16. Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр керткҽндҽ, «Татар Шуганы авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге Советы каравына тҽкъдим ителҽ: 

- комиссия тарафыннан ҽзерлҽнгҽн нигезле документлар белҽн үзгҽрешлҽр кертү 

турында карар проекты; 

- шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле Башкарма комитетның структур 

бүлекчҽсе белҽн үзгҽрешлҽр Килештерү; 

- Комиссия бҽялҽмҽсе; 

- мондый Килештерү алу шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар һҽм аның 

нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең норматив хокукый 

актлары белҽн каралган очракта вҽкалҽтле орган бҽялҽмҽсе; 

- ачык тыңлаулар беркетмҽлҽре һҽм гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ. 

17. «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советы проектны карау 

нҽтиҗҽлҽре буенча кагыйдҽлҽренҽ һҽм мҽҗбүри кушымталарга үзгҽрешлҽр кертү 

проектын карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча аңа кертелҽ торган үзгҽрешлҽрне 

расларга яисҽ ҽлеге проект буенча ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ эшлҽп 

бетерү ҿчен Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ үзгҽрешлҽр кертү проектын җибҽрергҽ 

мҿмкин. 

18. Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ кертелгҽн үзгҽрешлҽр муниципаль хокукый актларны, 

башка рҽсми мҽгълүматны рҽсми бастырып чыгару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

бастырып чыгарылырга тиеш, кул куелган кҿннҽн алып җиде кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча, рҽсми басылып чыккан кҿненнҽн үз кҿченҽ керҽ һҽм «Татар Шуганы 

авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең яки Азнакай муниципаль районының 

«Интернет»челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла. 



19. Физик һҽм юридик затлар кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү турындагы карарны 

суд тҽртибендҽ бҽхҽсле дип игълан итҽргҽ хокуклы. 

20. Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимияте органнары, Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте органнары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җирдҽн 

файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре, шулай ук Россия Федерациясе территориаль 

планлаштыру схемалары, Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру 

схемалары ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр расланганчы расланган очракта, суд 

тҽртибендҽ кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр кертү турында карар чыгарырга хокуклы. 

 

31 Статья. Гамҽлгҽ кертү турында кагыйдҽлҽр 

 

1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр муниципаль хокукый актларны рҽсми бастырып чыгару ҿчен 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсми басылып чыккан кҿненнҽн үз кҿченҽ керҽ. 

2. Кагыйдҽлҽр зур юридик кҿчкҽ ия хокукый актларга каршы килми торган 

ҿлешендҽ гамҽлдҽ. 

II ҾЛЕШ. ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАСЫ. 

ТЕРРИТОРИЯЛҼРДҼН ФАЙДАЛАНУ ҾЧЕН МАХСУС ЗОНАЛАР КАРТАСЫ 

 

Бүлек 9. Территорияне шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картасы 

 

Шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картасында: 

1) территориаль зоналар билгелҽнгҽн-35 статья, 

2) билгелҽнгҽн зоналары белҽн аерым шартлары куллану территориясендҽ – 

отображение мҽгълүмат башлыгы 10; 

3)шҽһҽр тҿзелеше регламентлары – аеруча саклаулы табигать территориялҽре, 

урман фонды җирлҽре, су фонды җирлҽре, башка гомуми файдаланудагы тҿп 

территориялҽр (парклар, скверлар, бульварлар) һҽм җирлҽр күрсҽтелҽ ала. 

Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган гомуми файдаланудагы һҽм 

җирлҽрнең тҿп территориялҽренҽ карата ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 13 башлыгы булган 

билгелҽнеше билгелҽнергҽ мҿмкин. 

 

32 Статья. Азнакай муниципаль районы «Татар Шуганы авыл җирлеге " муниципаль 

берҽмлегенең шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картасы 

 

1. "Азнакай муниципаль районының «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлегенең шҽһҽр тҿзелеше зоналашуы картасы (1 нче кушымта) ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең состав график ҿлеше булып тора, анда территориаль зоналар 

чиклҽре билгелҽнҽ, шулай ук территориялҽрдҽн аерым файдалану шартлары булган 

зоналар чиклҽре, мҽдҽни мирас объектлары территориялҽренең чиклҽре күрсҽтелҽ. 

2. Территориаль зоналар чиклҽре һҽр җир участогының бары тик бер Территориаль 

зонага гына кирҽк булуы талҽплҽренҽ җавап бирергҽ тиеш. Тҿрле территориаль 

зоналарда урнашкан берничҽ җир участогыннан бер җир кишҽрлеген формалаштыру 

рҿхсҽт ителми. Территориаль зоналар, кагыйдҽ буларак, бер җир кишҽрлегенҽ 

карата да билгелҽнми. 

3. Шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картасында территориялҽрне куллануның аерым 

шартлары булган зоналарның чиклҽре, мҽдҽни мирас объектлары 

территориялҽренең чиклҽре мҽҗбүри рҽвештҽ күрсҽтелҽ. Күрсҽтелгҽн зоналарның 

чиклҽре аерым карталарда күрсҽтелергҽ мҿмкин. 



4. Территориаль зоналар чиклҽре исҽпкҽ алып билгелҽнҽ: 

- бер территориаль зона кысаларында җир кишҽрлеклҽрен гамҽлдҽге һҽм 

планлаштыручы файдалану мҿмкинлеклҽре; 

-Азнакай муниципаль районының Татар Шуганы авыл җирлеге генераль планы 

белҽн билгелҽнгҽн функциональ зоналар һҽм аларның планлаштырылган үсеш 

параметрлары;; 

- Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн билгелҽнгҽн территориаль 

зоналар; 

- территорияне планлаштыру һҽм гамҽлдҽге җирдҽн файдалану; 

- территориаль планлаштыру документлары һҽм территорияне планлаштыру 

документлары нигезендҽ тҿрле категориядҽге җирлҽрнең чиклҽренең 

планлаштырылган үзгҽрешлҽре; 

- чиктҽш җир кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан капиталь тҿзелеш объектларына зыян 

китерү мҿмкинлеген булдырмау. 

5. Территориаль зоналар чиклҽре буенча билгелҽнҽ: 

- капма-каршы юнҽлешнең транспорт агымнарын аеручы магистральлҽр, урамнар, 

юллар линиялҽре 

- авыл җирлеге чиклҽре; 

- кызыл линиялҽргҽ; 

- җир участоклары чиклҽре; 

- табигый объектларның табигый чиклҽре; 

 чиге буйлап бара. 

6. Территориялҽрдҽн файдалануның аерым шартлары, Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ билгелҽнҽ торган мҽдҽни мирас объектлары 

территориялҽренең чиклҽре территориаль зоналар чиклҽре белҽн туры килмҽскҽ 

мҿмкин. 

7. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең II ҿлешендҽ күчерелгҽн берничҽ күчемсез милек объектына 

бүлеп бирелгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ, һҽр карта буенча шҽһҽр тҿзелеше 

регламентлары кулланыла. 

8. Ҽлеге картада чагылдырылган мҽгълүмат шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру 

карталарының этаплап ҽзерлҽнүен һҽм фрагментларын кабул итүне исҽпкҽ алып 

кулланыла. 

 

Башлык 10. Азнакай муниципаль районының «Татар Шуганы авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге территориясе аерым шартлары булган зоналар картасы 

 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге территориясеннҽн аерым шартлары булган зоналар картасы ҽлеге 

Кагыйдҽлҽрнең состав график ҿлеше булып тора, аларда территориялҽрнең аерым 

шартлары булган зоналарның чиклҽре чагылдырыла. Ҽлеге карталарда күрсҽтелгҽн 

мҽгълүмат үз эченҽ алган:  

- җитештерү һҽм башка объектларның санитар-сак зоналары; 

-үлҽт базларының санитар-саклау зоналары; 

- ҿске су объектларының су саклау зоналары; 

- ҿске су объектларының яр буе саклау полосалары; 

- ҿске су объектларының яр буйлары; 

- Эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итү чыганакларын санитар саклау зоналары 

буенча; 



- файдалы казылма чыганаклары; 

− мелиорациялҽнҽ торган авыл хуҗалыгы җирлҽре. 

33 Статья. Азнакай муниципаль районының «Татар Шуганы авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге территориясе аерым шартлары булган зоналар картасы 

 

"Азнакай муниципаль районы «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге территориясеннҽн аерым файдалану шартлары булган зоналар картасы «2 

нче кушымта: 

1. СанПиН нигезендҽ билгелҽнгҽн җитештерү объектларының һҽм башка 

объектларның санитар-сак зоналары 2.2.1/2.1.1.1200-03 "предприятиелҽрнең, 

корылмаларның һҽм башка объектларның санитар классификациясе", 

предприятиелҽрнең анкета мҽгълүматлары.  

2. Биологик калдыкларны җыю, утильлҽштерү һҽм юк итү буенча Россия 

Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 1995 елның 4 декабрендҽ 

расланган 13-7-2/469 номерлы ветеринария-санитария кагыйдҽлҽре нигезендҽ 

билгелҽнгҽн үлҽт базларының санитар-саклау зоналары. 

3. «Шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм 

тҿзү»темасына түгҽрҽк ҿстҽл узды. 

4. Су саклау зоналары, ҿске су объектларының яр буе саклау һҽм яр буе 

полосалары: 

- Россия Федерациясе Су кодексы нигезендҽ алып барыла торган су объектларының 

дҽүлҽт реестрына кертелгҽн; 

- аларның күлҽме Россия Федерациясе Су кодексының 6 һҽм 65 статьялары белҽн 

билгелҽнгҽн. 

5. «Эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итү чыганакларын һҽм су үткҽргечлҽрне 

санитар саклау зоналары»СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендҽ билгелҽнгҽн эчҽргҽ 

яраклы су белҽн тҽэмин итү чыганакларын санитар саклау зоналары 

6. 2009 елда «Татнефть» ААҖ ТатНИПИнефть институты материаллары 

нигезендҽ Мухармҽт, Мҿслим һҽм Ромашкино нефть ятмалары чиклҽре билгелҽнгҽн. 

7. «Җирлҽрне мелиорациялҽү турында " 1996 елның 10 гыйнварындагы 4 

номерлы Федераль закон нигезендҽ мелиорациялҽнҽ торган авыл хуҗалыгы 

җирлҽре. 

 

34 Статья. Мҽдҽни мирас объектларын саклау шартлары буенча чиклҽүлҽр гамҽлдҽ 

булган зоналары картасы 

 

Мҽдҽни мирас объектларын саклау шартлары буенча чиклҽүлҽр гамҽлдҽ булган 

зоналар картасында мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналары билгелҽнергҽ 

мҿмкин. 

Мҽдҽни мирас объектларын саклау шартлары буенча чиклҽүлҽр гамҽлдҽ булган 

зоналарның чиклҽре тиешле карталарда теркҽлҽ, алар аларны эшлҽү һҽм аларга 

рҽсми расланган документлар статусы бирү белҽн бҽйле рҽвештҽ ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ 

үзгҽрешлҽр кертү тҽртибендҽ кертелҽ. 

III ҾЛЕШ. ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ 

 

Башлык 11. Күчемсез милекне рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре һҽм параметрлары 

ҿлешендҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары 

 



35 Статья. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасында билгелҽнгҽн территориаль 

зоналар тҿрлҽре 

 

Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасында территориаль зоналарның түбҽндҽге 

тҿрлҽре бүлеп бирелгҽн: 
 

Обозначения  Территориаль зоналар исеме 

 ТОРАК ЗОНАЛАР 
Ж1 Индивидуаль торак төзелеше зонасы 
ЖП1 Перспектив торак төзелеше зонасы 
 ИҖТИМАГЫЙ-ЭШЛЕКЛЕ ЗОНАЛАР 
ОД1 Күпфункцияле иҗтимагый-эшлекле зона 
 ҖИТЕШТЕРҮ ҺҼМ КОММУНАЛЬ ЗОНАЛАР 
П1 Җитештерү-коммуналь предприятиелҽрне куркынычның 

IV-V класслы урнаштыру зонасы 
 ИНЖЕНЕР-ТРАНСПОРТ ИНФРАСТРУКТУРАСЫ ЗОНАСЫ 
И1 Су алу корылмалары зонасы 
 АВЫЛ ХУҖАЛЫГЫ БИЛГЕЛҼНЕШЕНДҼГЕ ЗОНАЛАР 
СХ1 Авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге объектлар зонасы 
 РЕКРЕАЦИОН КУЛЛАНУ ЗОНАЛАРЫ 
Р1 Табигать-Ландшафт территориялҽре зонасы 
 Махсус билгеләнештәге объектлар зонасы 

СН1 Махсус билгелҽнештҽге объектлар зонасы 

СН2 Махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерү зонасы 

СН3 Үлҽт базлары зонасы 

СН4 Махсус билгелҽнештҽге үлҽт базын яшеллҽндерү зонасы 

 

Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары. Торак зоналар. 

 

1. Торак зоналар күп катлы торак йортлар, кече һҽм урта катлы торак йортлар, 

шҽхси торак йортлар тҿзү ҿчен билгелҽнгҽн. 

2. Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿр объектлары территориянең 60% тан да ким 

булмаска тиеш. Территориянең 40% ка кадҽр рҿхсҽт ителгҽн объектларны 

куллануның тҿп тҿрлҽренҽ карата ярдҽмчеллҽр урнаштыру ҿчен файдаланырга 

рҿхсҽт ителҽ.  

 

Ж1. Индивидуаль торак тҿзелеше зонасы. 

 

Ж1 индивидуаль торак тҿзелеше зонасы җирле ҽһҽмияттҽге хезмҽтлҽр җыелмасы 

белҽн минималь рҿхсҽт ителгҽн аерым һҽм блокланган индивидуаль торак 

йортлардан (коттеджлар) торак районнарны формалаштыруның хокукый шартларын 

тҽэмин итү ҿчен бүлеп бирелгҽн. 

 

Тҿп тҿрлҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану күчемсез милек: 

- җир кишҽрлеклҽре белҽн шҽхси торак йортлар; 

- блокированные односемейные йортлар белҽн участоклары 

− балалар бакчалары, башка мҽктҽпкҽчҽ тҽрбия объектлары; 

- мҽктҽплҽр башлангыч һҽм урта. 

 

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре: 



− торак йортларга аерым торучы яки тҿзелгҽн гаражлар яки ачык автостоянкалар: 

шҽхси участокка 2 машина кую урыны; 

- хуҗалык корылмалары; 

- бакчалар, бакчалар, палисадниклар; 

- теплицалар, оранжерей; 

- су саклау ҿчен шҽхси резервуарлар; 

- шҽхси мунчалар, ишегалды бҽдрҽфлҽре; 

− су алу ҿчен скважиналар, индивидуаль кое (оешма шарты белҽн  

- санитар саклау зоналары сакланыш дҽрҽҗҽсенҽ карап 30-50 метрдан да ким түгел  

- җир асты сулары); 

− янгын саклау объектлары (гидрантлар, резервуарлар, янгынга каршы сулыклар); 

- яшел үсентелҽр; 

- Ландшафт дизайны объектлары; 

хуҗалык мҽйданчыклары. 

 

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре: 

- гомуми мҽйданы 150 кв. метрдан артмаган беренче кирҽкле товарлар кибетлҽре; 

- киосклар, лоточная сҽүдҽ, ваклап сату һҽм халыкка хезмҽт күрсҽтү буенча вакытлы 

павильоннар; 

- җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре; 

− халыкка хезмҽт күрсҽтү объектлары (кҿнкүреш техникасын ремонтлау буенча 

предприятиелҽр, чҽчтарашханҽлҽр, ателье һҽм башкалар.); 

- даруханҽлҽр; 

- фельдшер-акушерлык пунктлары; 

- полиция бүлеклҽре, участок пунктлары; 

- элемтҽ бүлеклҽре; 

- торак-эксплуатация һҽм авария-диспетчерлык хезмҽтлҽре; 

- спорт мҽйданчыклары; 

− спорт заллары, рекреация заллары; күп максатлы һҽм эш вакытын чиклҽү белҽн 

махсус билгелҽнештҽге клублар 

− йорт терлеген һҽм кош-кортын тоту ҿчен корылмалар (күршелек мҿнҽсҽбҽтлҽрен 

саклау шарты белҽн); 

- тулай торак; 

- мҽдҽни-күңел ачу үзҽклҽре, мҽдҽният йортлары; 

− китапханҽ;  

- аз катлы күпфатирлы йортлар; 

- инженер-техник тҽэмин итү объектлары (РП, ТП, ГРП, ЦТП һҽм тдп.). 

 

 

Җир кишҽрлеклҽренең чик күлҽме һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽүнең чик параметрлары. 

 

Җир кишҽрлеклҽренең чик күлҽме һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш 

объектларын реконструкциялҽү параметрларының билгелҽнгҽн таблицадан түбҽнрҽк 

күрсҽткечлҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

 

 

 



   Таблица* 

Параметрлар тҿрлҽре һҽм үлчҽү 

берҽмлеклҽре 
Күчемсез милекне куллануның 
төп рөхсҽт ителгҽн төрлҽренҽ 
карата параметрларның 
ҽһҽмияте 

 Фатир саны 2 
дҽн артмаган 
блокировкалы 
йортлар аерым 
бер гаилҽле 
йорт 

Фатир саны 
2 дҽн 
артмаган 
блокировкал
ы йортлар 
аерым бер 
гаилҽле 
йорт 

Җир кишҽрлеклҽренең чик 
параметрлары 

   

Минималь мҽйдан кв.м 600 600 

Фронт буйлап минималь 
киңлек урам (юл йөрү) 

м 15 12 

Җир кишҽрлеклҽре 
чиклҽрендҽ рөхсҽт ителгҽн 
төзелешнең чик 
параметрлары 

   

Участок төзелешенең 
максималь проценты 

% 45 55 

Бинаның алгы чигеннҽн 
минималь чиген (ҽгҽр башка 
күрсҽткеч төзелешне җайга 
салу линиясе билгелҽнмҽгҽн 
очракларда) 

 

 

 

м 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Участокның Ян чиклҽреннҽн 
минималь чигүлҽр 

м а) 1- при 

обязательном 

наличии 

брандмауэрной 

стены; 

б) 3 - в 

иных случаях  

а) 0 - в 

случаях 

примыкания к 

соседним 

блокам;  

б) 3 - в 

иных случаях 

Ҽгҽр төзелешлҽрне җайга 
салу линиясе билгелҽнмҽгҽн 
булса) 

м 3 3 

 

Төзелешнең максималь 
биеклеге  

м 12 12 

Җир кишҽрлеклҽре 
киртҽлҽренең максималь 
биеклеге 

м 2 2  

 

Таблицага искҽрмҽлҽр: ҽгҽр булса, җир участокларының Ян һҽм арт чиклҽреннҽн 

чигенү таблицасында тҽкъдим ителгҽн корылмалардан читкҽ тайпылышлар рҿхсҽт 

ителҽ: 

-күрсҽтелгҽн тайпылышлар ҿчен җир участоклары хуҗаларының үзара килешүе бар; 

- тҿп корылмалар (торак йортлар) арасындагы ераклык 6 метрдан артып китҽ, ҽ 

ярдҽмче корылмалар (хуҗалык корылмалары, гараж һҽм башкалар) арасында 



ераклык.) тигез яисҽ 2 метрдан артык (шулай ук ярдҽмче корылмаларны блокларга 

рҿхсҽт ителҽ); 

- күрше җир кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан корылмалар арасында янгынга каршы 

норматив ераклыклар саклана. 

 

 

ЖП1. Перспектив торак тҿзелеше зонасы. 

 

Торак йортлар тҿзелешен үстерү зонасы перспектив шҽһҽр тҿзелеше үсеше 

вакытында торак тҿзелеше параметрларын һҽм территорияне җирле үзидарҽ 

органнары тарафыннан тҿзү турында карарлар кабул ителгҽн саен хезмҽт күрсҽтүлҽр 

җыелмасын билгелҽү мҿмкинлеге белҽн торак районнар формалаштыру ҿчен бүлеп 

бирелгҽн. 

Кирҽк булган очракта, мондый территориялҽрне зоналаштыру гамҽлгҽ ашырыла һҽм 

бүлек тарафыннан ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 8 пунктында каралган тҽртип нигезендҽ 

үзгҽрешлҽр кертелҽ. 

 

Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары. Иҗтимагый-эшлекле зоналар. 

 

1. Иҗтимагый - эшлекле зоналар сҽламҽтлек саклау, мҽдҽният, сҽүдҽ, җҽмҽгать 

туклануы, социаль һҽм коммуналь-кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү, эшмҽкҽрлек 

эшчҽнлеге, мҽгариф учреждениелҽре, административ, фҽнни-тикшеренү 

учреждениелҽре, дини биналар, автомобиль транспорты стоянкалары, эшлекле, 

финанс билгелҽнештҽге объектлар, гражданнарның тормыш-кҿнкүрешен тҽэмин 

итүгҽ бҽйле башка объектлар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн. 

2. Территориаль зонада урнашкан объектлар рҿхсҽт ителгҽн территория 

мҽйданының 75% ына туры килергҽ тиеш. Территориянең 25% ка кадҽр 

билгелҽнеше ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн ҿстҽмҽ буларак билгелҽнгҽн объектларны 

урнаштыру ҿчен файдаланырга рҿхсҽт ителҽ.  

 

 

ОД1. Күпфункцияле иҗтимагый-эшлекле зона 

 

ОД1 күп функцияле иҗтимагый-эшлекле зонасы күп функцияле кулланыштагы 

коммерция тҿрлҽре һҽм административ, эшлекле, иҗтимагый, мҽдҽни, хезмҽт 

күрсҽтүче объектларны формалаштыруның хокукый шартларын тҽэмин итү ҿчен 

бүлеп бирелгҽн 

 

Тҿп тҿрлҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану күчемсез милек: 

 

- административ, административ-хуҗалык, эшлекле, иҗтимагый учреждениелҽр һҽм 

оешмалар; 

− кунакханҽ; 

- спорт мҽйданчыклары; 

− югары һҽм урта һҿнҽри белем бирү учреждениелҽре; 

− балалар бакчалары, башка мҽктҽпкҽчҽ тҽрбия объектлары; 

- мҽктҽплҽр башлангыч һҽм урта; 



− спортзаллар, күп максатлы һҽм махсуслаштырылган билгелҽнештҽге клублар, эш 

вакыты буенча чиклҽнгҽн 

- мунча-сҽламҽтлҽндерү комплекслары; 

- мҽдҽният һҽм ял учреждениелҽре; 

- конфессиональ объектлар; 

− кибет;  

− базар; 

- җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре; 

- кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары (тегү ательесы, кҿнкүреш техникасы 

остаханҽлҽре, аяк киемнҽре тегү һҽм ремонтлау буенча остаханҽлҽр, сҽгать 

ремонтлау буенча остаханҽлҽр, чҽчтарашханҽлҽр һ. б.).); 

- Үзҽк элемтҽ предприятиелҽре; 

− социаль яклау учреждениелҽре; 

- полиция бүлеклҽре, участок пунктлары; 

- ветеринария шифаханҽлҽре терлеклҽрне тотмыйча; 

- даруханҽлҽр; 

- фельдшер-акушерлык пунктлары; 

− беренче медицина ярдҽме күрсҽтү пунктлары; 

- стационар;  

- амбулатор-поликлиника учреждениелҽре; 

- ашыгыч ярдҽм станциялҽре; 

- торак-эксплуатация һҽм авария-диспетчерлык хезмҽтлҽре; 

− социаль яклау учреждениелҽре; 

- скверлар, бульварлар. 

 

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре: 

- җиңел автотранспортны вакытлыча саклау ҿчен автостоянкалар (кунак, ачык, җир 

асты һҽм ярымҗемлы, күп катлы йортлар)) 

 

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре: 

 

- күпфатирлы торак йортлар 5 катка кадҽр; 

-встроенно-хезмҽт күрсҽтүче объектлар; 

− күп функцияле иҗтимагый-торак биналар (административ, хезмҽт күрсҽтүче һҽм 

эшлекле объектлар)); 

- сҽүдҽ, сҽүдҽ-күргҽзмҽ комплекслары; 

- вакытлы сҽүдҽ объектлары; 

- шҽхси җиңел автомобильлҽр гаражлар (җир асты, ярымҗемлы,  

− күпкатлы, встроенные яки встроенно-пристроенные); 

- шҽхси җиңел автомобильлҽрне даими саклау ҿчен автостоянка; 

- авторемонт остаханҽлҽре 5 постка кадҽр (маляр һҽм кырыс эшлҽрне тҿшереп 

калдыру һҽм 50мда санитар-сак зонасы булдыру шарты белҽн)); 

- антенна Сотова, радиорелейна һҽм спутник элемтҽсе; 

- инженер-техник тҽэмин итү объектлары (РП, ТП, ГРП, ЦТП һҽм тдп.); 

- хуҗалык мҽйданчыклары. 

 

Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары. Җитештерү һҽм коммуналь зоналар 

 



П1. Җитештерү-коммуналь предприятиелҽрне куркынычның IV-V класслы 

урнаштыру зонасы. 

 

Җитештерү-коммуналь предприятиелҽрнең IV-V класслы куркынычлык дҽрҽҗҽсе 

түбҽн булган V-IV класслы куркынычлык предприятиелҽре һҽм склад базаларын 

формалаштыруның хокукый шартларын тҽэмин итү ҿчен бүлеп бирелгҽн. 

Җитештерү эшчҽнлеген алып баручы коммерция хезмҽтлҽренең киң спектры рҿхсҽт 

ителҽ. Бердҽм зонадагы күчемсез милекне рҿхсҽт ителгҽн тҿрле тҿрлҽрнең ярашуы 

норматив санитар талҽплҽрне үтҽү шарты белҽн генҽ мҿмкин. 

 

Тҿп тҿрлҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану күчемсез милек: 

 

-тҿрле профильдҽге IV-V класслы куркынычлылык буенча коммуналь-склад һҽм 

җитештерү предприятиелҽре; 

- чҽчҽк, декоратив үсемлеклҽр үстерү ҿчен теплицалар азык-тҿлек продуктлары 

җитештерү ҿчен азык-тҿлек һҽм чимал куллану ҿчен аларда продукция үстерүне 

тҿшереп калдыру шарты белҽн; 

- бокс тибындагы гаражлар, күп катлы, җир асты һҽм җир ҿсте гаражлар, аерым җир 

кишҽрлегендҽ автостоянка; 

- йҿк автомобильлҽрен даими саклау ҿчен гараж һҽм автостоянка; 

- автомобильлҽргҽ техник хезмҽт күрсҽтү станциялҽре, авторемонт 

предприятиелҽре; 

- тҿрле профильдҽге склад билгелҽнешендҽге объектлар; 

- предприятиелҽрне техник һҽм инженерлык белҽн тҽэмин итү объектлары; 

-коммуналь билгелҽнештҽге санитар-техник корылмалар һҽм җайланмалар; 

- офислар, административ хезмҽтлҽр; 

- проект, фҽнни-тикшеренү, конструкторлык һҽм тикшеренү оешмалары һҽм 

лабораториялҽре; 

- предприятиелҽрнең үзлҽре җитештергҽн товарларны сату буенча күплҽп, ваклап 

сату предприятиелҽре һҽм ваклап сату кибетлҽре;  

− янгын саклау объектлары; 

- антенна Сотова, радиорелейна, спутник элемтҽсе. 

 

 

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре: 

- автомобильлҽрне кыска вакытлы саклау урыннары булган транзит транспорты 

мҽйданчыклары, автобусларны, йҿк машиналарын, җиңел автомобильлҽрне саклау 

урыннары булган ачык тукталышлар; 

- йҿк автомобильлҽрен вакытлыча саклау ҿчен автостоянка. 

 

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре: 

 

- киосклар, лоточная сҽүдҽ, ваклап сату һҽм халыкка хезмҽт күрсҽтү буенча вакытлы 

павильоннар; 

- предприятие хезмҽткҽрлҽре ҿчен спорт мҽйданчыклары, ял мҽйданчыклары; 

- җитештерү һҽм сҽнҽгать предприятиелҽренҽ турыдан-туры хезмҽт күрсҽтү белҽн 

бҽйле җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре (кафе, ашханҽ, буфетлар); 

- аерым торучы кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү объектлары; 



-сҽнҽгать территориялҽрен һҽм санитар-яклау зоналарын яшеллҽндерү ҿчен 

үсемлеклҽр питомниклары. 

 

Җир кишҽрлеклҽре күлҽмнҽренең һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш параметрларының 

чик ҽһҽмияте ҽлеге бүлеккҽ эшкҽртелгҽннҽн соң кертелҽчҽк. Рҿхсҽт ителгҽн 

тҿзелешнең иң чик параметрларын эшлҽүгҽ кадҽр аларны билгелҽү җир 

кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планының тиешле бүлеге тарафыннан гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары. Инженер-транспорт инфраструктурасы зоналары 

 

Инженерлык инфраструктурасы зоналары — инженерлык корылмалары һҽм 

коммуникациялҽре эшлҽп килҽ торган һҽм проектлана торган техник зоналар 

чиклҽрендҽ территориялҽр.  

Җир ҿсте һҽм җир асты инженер корылмаларын һҽм коммуникациялҽрне тҿзү һҽм 

эксплуатациялҽү ҿчен билгелҽнгҽн 

 

  И1. Су алу корылмалары зонасы  

 

Су алу корылмалары зонасы И1 су белҽн тҽэмин итү чыганаклары булган 

участокларны, су үткҽрү корылмалары мҽйданчыкларын файдалануның хокукый 

шартларын тҽэмин итү ҿчен бүлеп бирелгҽн. Су белҽн тҽэмин итү чыганакларын 

эксплуатациялҽүгҽ бҽйле биналар, корылмалар һҽм коммуникациялҽрне Татарстан 

Республикасы буенча Роспотребнадзор территориаль идарҽсе килештерүе буенча 

урнаштыру рҿхсҽт ителҽ. 

 

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре: 

 

- су алу корылмалары; 

- су чистарту корылмалары; 

- аэрология станциялҽре; 

- насос станциялҽре. 

 

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре: 

 

- корылмалар, коммуникациялҽр һҽм башка инженерлык объектларын тҿзү һҽм 

реконструкциялҽү; 

- эчҽ торган су тутыру цехлары 

 

 

       Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары. Авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге зоналар 

 

АХ1. Авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге объектлар зонасы. 

 

Авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге объектлар зонасы АХ1 СанПиН нигезендҽ 

санитар-сак зоналары чиклҽренҽ кадҽр торак тҿзелеше һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит 

сыйфатының нормалаштырыла торган күрсҽткечлҽре булган башка объектлар 

шартларында авыл хуҗалыгы предприятиелҽрен һҽм аларга хезмҽт күрсҽтү 



объектларын формалаштыруның хокукый шартларын тҽэмин итү ҿчен бүлеп 

бирелгҽн 2.2.1/2.1.1.1200-03 "предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм башка 

объектларның санитар классификациясе һҽм санитар классификациясе" (утв. РФ 

баш дҽүлҽт санитар табибының 2010 елның 9 сентябрендҽге 122 номерлы карары 

белҽн). 

 

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре: 

- эре мҿгезле терлеклҽр комплекслары; 

- дуңгызчылык комплекслары һҽм фермалары; 

- кошчылык фабрикалары; 

- эре мҿгезле терлек фермалары (барлык специализациялҽр), 

- фермалар атчылык, сарык, кошчылык, йорт куяннары фермалары, җҽнлекчелек 

фермалары (норма, тҿлкелҽр һ. б.).); 

- крестьян (фермер) хуҗалыклары базалары;  

 - авыл хуҗалыгы продукциясен саклау һҽм эшкҽртү предприятиелҽре; 

 - авыл хуҗалыгы машиналарын һҽм автомобильлҽрне ремонтлау, техник хезмҽт 

күрсҽтү һҽм саклау предприятиелҽре;  

- теплица һҽм парник хуҗалыклары. 

  

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре: 

- авыл хуҗалыгы эшчҽнлеге ҿчен кирҽкле биналар, корылмалар;  

- азык калдыкларын куллануны да кертеп, азык ҽзерлҽү цехлары; 

- тирес һҽм помет саклагычлары; 

- ветеринария кабул итү пунктлары; 

- авыл хуҗалыгы ихтыяҗлары ҿчен инженерлык, транспорт һҽм башка ярдҽмче 

корылмалар һҽм җайланмалар.  

  

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре: 

- складлар. 

 

 

Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары. Рекреацион куллану зоналары 

 

Рекреацион куллану зоналары составына табигый территориялҽр, урман парклары, 

лукопарклар, скверлар, парклар, бакчалар белҽн шҿгыльлҽнүче территориялҽр 

чиклҽрендҽ, шулай ук ял итү, Туризм, физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнү 

ҿчен файдаланыла һҽм билгелҽнгҽн башка территориялҽр чиклҽрендҽ зоналар 

кертелҽ. 

 

 

Р1. Табигать-Ландшафт территориялҽре зонасы 

 

Зона табигый ландшафтны, экологик чиста ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау ҿчен 

билгелҽнгҽн. Зона территориясендҽ чокырларны тҿзеклҽндерү һҽм ныгыту, шулай 

ук халыкның ялын һҽм ялын оештыру рҿхсҽт ителҽ. 

 

Тҿп тҿрлҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану күчемсез милек: 

 



− басма;  

- урман парклары, суган; 

- елгаларны яшеллҽндерү; 

− куак. 

 

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре: 

 

- ял итү ҿчен җайсыз ярдҽмче корылмалар һҽм инфраструктура;  

− балалар мҽйданчыклары, ял мҽйданчыклары; 

− җҽмҽгать туклануы предприятиелҽренең җылытылмаган биналары;  

- сезонлы хезмҽт күрсҽтү объектлары; 

- этлҽрне йҿртү ҿчен мҽйданчыклар 

 

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре: 

 

- санаторийлар, профилакториялҽр, ял йортлары, ял базалары;  

− балалар сҽламҽтлҽндерү лагерьлары һҽм мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽр дачалары;  

- ҿлкҽннҽр ҿчен интернатлар;  

− бала йортлары;  

- күнегүлҽр базалары, ат-спорт базалары, велотреклар (санитар-сак зонасы күлҽмен 

исҽпкҽ алып, торак тҿзелеше чиклҽренҽ кадҽр));  

- спортклублар, яхт-клублар, кҿймҽлҽр станциялҽре;  

− уен һҽм спорт инвентаре прокаты;  

- кунакханҽлҽр, кунаклар кабул итү йортлары, туристларга хезмҽт күрсҽтү үзҽклҽре, 

кемпинглар, мотельлҽр;  

− спорт заллары, рекреация заллары (бассейнлы яки башка);  

- спорт мҽйданчыклары;  

- уен мҽйданчыклары, милли уеннар ҿчен мҽйданчыклар;  

- пикниклар ҿчен урыннар, ярдҽмче корылмалар һҽм ял итү ҿчен инфраструктура;  

- пляжлар;  

- киосклар, лоточная сҽүдҽ, ваклап сату һҽм хезмҽт күрсҽтү вакытлыча 

павильоннары;  

− җҽмҽгать туклануы предприятиелҽре (кафе, рестораннар);  

− беренче медицина ярдҽме күрсҽтү пунктлары;  

- җҽмҽгать бҽдрҽфлҽре;  

− янгын саклау объектлары;  

- хезмҽт күрсҽтүче, сҽламҽтлҽндерү һҽм спорт тҿрлҽре объектлары алдында 

парковкалар;  

- чүп җыючылар ҿчен мҽйданчыклар.  

- ачык типтагы шҽхси җиңел автомобильлҽрне вакытлыча саклау ҿчен автостоянка; 

- туристик автобусларны вакытлыча саклау ҿчен автостоянка 

 

 

 Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары. Махсус билгелҽнештҽге зоналар 

 

 

АРТ1. Махсус билгелҽнештҽге объектлар зонасы. 

 



Махсус билгелҽнештҽге объектлар зонасы ритуаль билгелҽнештҽге объектларны 

урнаштыру, калдыкларны туплау һҽм күмү ҿчен билгелҽнгҽн. 

 

Тҿп тҿрлҽрен рҿхсҽт ителгҽн файдалану күчемсез милек: 

 

- зират; 

- мемориаль комплекслар; 

- матҽм йолалары йортлары; 

- бюросы-похоронного хезмҽт күрсҽтү кибетлҽре;  

- оборона, эчке эшлҽр министрлыгы, куркынычсызлык хезмҽте учреждениелҽре;  

- конфессиональ объектлар; 

- куллану калдыкларын урнаштыру объектлары. 

 

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре: 

 

- шҽхси җиңел автомобильлҽрне вакытлыча саклау ҿчен ачык кунак 

автостоянкалары. 

 

 

 

СН2. Махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерү зонасы. 

 

Зона гамҽлдҽге нормативларга туры китереп санитар-саклау зоналарын оештыру 

һҽм тҿзеклҽндерү ҿчен билгелҽнгҽн. 

 

Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре: 

 

            - махсус билгелҽнештҽге яшеллҽндерү. 

 

 

Арткы. Үлҽт базлары зонасы 

 

СН3 зонасы үлҽт базларын урнаштыру ҿчен бүлеп бирелгҽн. 

СН3 зонасында һҽм шуңа бҽйле территориялҽрдҽ күчемсез милекне куллануга 

тыюлар территориялҽрне куллануның аерым шартлары булган зонаның бер тҿре 

белҽн билгелҽнгҽн 

 

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре: 

- сибирязвенные үлҽт базлары; 

- үлҽт базлары зыянсыз. 

 

Артык. Махсус билгелҽнештҽге үлҽт базын яшеллҽндерү зонасы 

  

Махсус билгелҽнештҽге үлҽт базын яшеллҽндерү зонасы СН4 гамҽлдҽге 

нормативларга туры китереп санитар-саклау зоналарын үлҽт базларын 

яшеллҽндерүне оештыру ҿчен билгелҽнгҽн. 

 



Бүлек 12. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары, аерым шартлары булган зоналар белҽн 

билгелҽнгҽн күчемсез милекне куллануны чиклҽү ҿлешендҽ 

 

36 Статья. Санитар-экологик һҽм табигый шартлар буенча чиклҽүлҽрнең гамҽлдҽ 

булу зоналары белҽн билгелҽнгҽн күчемсез милекне куллануны чиклҽү 

тасвирламасы 

 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге 

территориясеннҽн аерым файдалану шартлары булган зоналар карталарында 

билгелҽнгҽн зоналар чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка күчемсез 

милек объектларын куллану (ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 2 нче кушымтасы) ҽлеге 

кагыйдҽдҽн билгелҽнҽ: 

1) ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 32 статьясы картасында билгелҽнгҽн тиешле территориаль 

зоналарга карата, ҽлеге статья белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне исҽпкҽ алып, 35 

статья белҽн билгелҽнгҽн шҽһҽр тҿзелеше регламентлары белҽн; 

2) законнар, башка норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрнең 

санитар-саклагыч, су саклау һҽм башка чиклҽүлҽр зоналарына карата. 

 

2. Санитар-саклау зоналарында һҽм санитар аермаларда, саклау зоналарында, су 

саклау зоналарында, яр буе саклау һҽм яр буе полосаларында урнашкан җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм башка күчемсез милек объектларын куллануны чиклҽү 

түбҽндҽге норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн: 

Россия Федерациясе Су кодексы, 03.06.2006 ел, № 74-ФЗ; 

Россия Федерациясенең 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Җир кодексы; 

«Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау турында " 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ 

номерлы Федераль закон»; 

"Санитар-эпидемиология турында «1999 елның 30 мартындагы 52-ФЗ номерлы 

Федераль закон  

халык иминлеге»; 

"Атмосфера һавасын саклау турында «1999 елның 4 маендагы 96-ФЗ номерлы 

Федераль закон»; 

2008 елның 22 июлендҽге 123-ФЗ номерлы Федераль закон «Янгын 

куркынычсызлыгы талҽплҽре турында Техник регламент»; 

«Җир асты байлыклары турында " 1995 елның 3 мартындагы 27-ФЗ номерлы 

Федераль закон»; 

"Җирлҽрне мелиорациялҽү турында «1996 елның 10 гыйнварындагы 4 номерлы 

Федераль закон»; 

Чана 2.2.1/2.1.1.1200-03 "предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм башка 

объектларның санитар классификациясе һҽм санитар классификациясе" (утв. РФ 

баш дҽүлҽт санитар табибының 2010 елның 9 сентябрендҽге 122 номерлы карары 

белҽн); 

СанПиН 2.1.1279-03 «зиратларны, биналарны һҽм корылмаларны урнаштыру, 

урнаштыру һҽм карап тотуга гигиена талҽплҽре» (утв. Россия Федерациясе баш 

дҽүлҽт санитар табибының 28.06.2011 ел, №35 карары белҽн); 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «су белҽн тҽэмин итү чыганакларын һҽм эчҽ торган 

суүткҽргечлҽрне санитар саклау зоналары» (утв. РФ баш дҽүлҽт санитар табибының 

2002 елның 14 мартындагы 10 номерлы карары белҽн); 



СП 2.2.1312-03 «яңа тҿзелҽ һҽм реконструкциялҽнҽ торган сҽнҽгать 

предприятиелҽрен проектлауга гигиена талҽплҽре» (утв. Россия Федерациясе баш 

дҽүлҽт санитар табибының 30.04.2003 ел № 88 карары белҽн); 

СП 42.13330.2011 «СП 2.07.01-89* шҽһҽр тҿзелеше. Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен 

планлаштыру һҽм тҿзү» (утв. РФ региональ үсеш министрлыгының 28.12.2010 ел, № 

820 боерыгы). 

 

Ҽлеге кагыйдҽлҽрне эшлҽгҽндҽ санитария-саклагыч, су саклау һҽм башка зоналарда 

урнашкан җир участокларын һҽм күчемсез милек объектларының ҽлеге 

кагыйдҽлҽрне эшлҽү вакытында гамҽлдҽ булган норматив-хокукый актлары белҽн 

кабул ителгҽн чиклҽүлҽрне куллануны чиклҽү исҽпкҽ алынган. 

 

3. Санитар-сак зонасы объектларның һҽм җитештерүлҽрнең халык иминлеген 

тҽэмин итү максатларында билгелҽнҽ. Санитар-саклау зонасы күлҽме пычрану 

тҽэсиренең атмосфера һавасына (химик, биологик, физик) гигиена нормативлары 

белҽн билгелҽнгҽн кыйммҽтлҽргҽ, ҽ I һҽм II класслы куркынычлылык 

предприятиелҽре ҿчен гигиена нормативлары белҽн билгелҽнгҽн кыйммҽтлҽргҽ 

кадҽр, шулай ук халык сҽламҽтлеге ҿчен яраклы куркыныч күлҽменҽ кадҽр кимүен 

тҽэмин итҽ. 

Предприятиелҽрнең, производстволарның һҽм объектларның санитар 

классификациясе нигезендҽ, аларның санитар-сак зоналары күлҽмен тҽшкил итҽ: 

беренче сыйныф предприятиелҽре ҿчен-1000 м.; 

икенче сыйныф предприятиелҽре ҿчен-500 м.; 

ҿченче сыйныф предприятиелҽре ҿчен-300 м.; 

дүртенче класслы предприятиелҽр ҿчен-100 м; 

бишенче сыйныф предприятиелҽре ҿчен-50 м. 

Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендҽ барлык куркынычлык класслары 

объектлары урнашкан, алар ҽйлҽнҽ-тирҽлеккҽ тискҽре йогынты чыганагы булып 

тора. 

Җитештерү һҽм транспорт предприятиелҽренең, коммуналь һҽм инженер-транспорт 

инфраструктурасы объектларының, коммуналь-склад объектларының, чистарту 

корылмаларының, башка объектларның санитар-сак зоналарында урнашкан җир 

кишҽрлеклҽре һҽм башка күчемсез милек объектлары ҿчен СанПиН нигезендҽ 

билгелҽнҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 " предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм башка 

объектларның санитар классификациясе һҽм санитар классификациясе»: 

1) тыелган куллану тҿрлҽре; 

2) шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре. 

 

Җитештерү-коммуналь объектларның санитар-сак зоналары чиклҽрендҽ урнашкан 

җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка күчемсез милек объектларын тыелган куллану 

тҿрлҽре: 

торак тҿзелеше, аерым торак йортларны да кертеп;  

Ландшафт-рекреацион зоналар, ял зоналары, курортлар территориялҽре, 

санаторийлар һҽм ял йортлары территориялҽре; 

бакчачылык ширкҽтлҽре һҽм коттедж тҿзелеше территориялҽре, күмҽк яки 

индивидуаль дача һҽм бакча-яшелчҽчелек участоклары, шулай ук яшҽү тирҽлеге 

сыйфатының нормалаштырыла торган күрсҽткечлҽре булган башка территориялҽр 

территориялҽре территориялҽре территориялҽре; 



спорт корылмалары, балалар мҽйданчыклары, мҽгариф һҽм балалар 

учреждениелҽре, гомуми файдаланудагы дҽвалау-профилактика һҽм сҽламҽтлҽндерү 

учреждениелҽре; 

дарулар, дару чаралары һҽм (яки) дару рҽвешлҽре җитештерү объектлары, 

фармацевтика предприятиелҽре ҿчен чимал һҽм ярымпродуктлар складлары; 

сҽнҽгатьнең азык-тҿлек тармаклары объектлары, азык-тҿлек чималының һҽм азык-

тҿлек продуктларының күплҽп сату складлары, эчҽргҽ яраклы суны ҽзерлҽү һҽм 

саклау ҿчен су үткҽрү корылмалары комплекслары.  

 

Җитештерү-коммуналь объектларның санитар-сак зоналары чиклҽрендҽ урнашкан 

җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка күчемсез милек объектларын шартлы рҽвештҽ 

файдалану рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре: 

дежур авария хҽлендҽге персонал ҿчен торак булмаган бүлмҽлҽр, вахта методы 

буенча эшли торган биналар( ике атнадан артык түгел), идарҽ биналары, 

конструктор бюролары, административ билгелҽнештҽге биналар, фҽнни-тикшеренү 

лабораториялҽре, сырхауханҽлҽр, ябык типтагы спорт-сҽламҽтлҽндерү 

корылмалары, мунча, кер юу бүлмҽлҽре, сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы объектлары, 

мотели, кунакханҽлҽр, гаражлар, җҽмҽгать һҽм шҽхси транспортны саклау ҿчен 

мҽйданчыклар һҽм корылмалар, янгын депосы, Җирле һҽм транзит 

коммуникациялҽр, ЛЭП, электроподстанциялҽр, нефте- техник су белҽн тҽэмин итү 

ҿчен газүткҽргечлҽр, артезиан скважиналар, техник су ҽзерлҽү корылмалары, 

канализация насос станциялҽре, ҽйлҽнешле су белҽн тҽэмин итү корылмалары, 

автозаправка станциялҽре, автомобильлҽргҽ техник хезмҽт күрсҽтү станциялҽре. 

 

4. Үлҽт базларының санитар-саклау зоналары 

Хҽзерге вакытта Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендҽ сибирязвенный үлҽт 

базы һҽм бер биотермик чокыр урнашкан.  

Биологик калдыкларны җыю, утильлҽштерү һҽм юк итү буенча ветеринария-

санитария кагыйдҽлҽре нигезендҽ, санитар-сак зонасы үлҽт базының күлҽме 1000 м 

тҽшкил итҽ. 

Россия Федерациясе Роспотребнадзор идарҽсенең 2006 елның 3 маендагы хаты 

нигезендҽ 0100/4973-06-31 санитар-яклау зонасы күлҽмен үлҽт базының күлҽмен 

Россия Федерациясе Баш дҽүлҽт санитар табибы яисҽ аның урынбасары карары 

буенча туфрак һҽм грунт суларының махсус комплексы һҽм лаборатор 

тикшеренүлҽре үткҽргҽннҽн соң киметү мҿмкин. 

Санитар-яклау зонасы күлҽмен киметү буенча Татарстан Республикасы буенча 

Роспотребнадзор Идарҽсенең тҿп талҽплҽре булып үлҽт базының күлҽме тора: 

туфрак учагын тимер бетон каркас (саркофаг) ҿстҽн каплауны тҽэмин итү); 

үлҽт базының терҽк планына килү; 

периметр буенча туфрак учагын җимерү, аншлаг белҽн ышанычлы киртҽлҽү; 

Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор Идарҽсе белҽн килештереп, 

скважиналарда грунт сулары агымы буенча туфракка һҽм суны лаборатор тикшереп 

торуны оештыру. 

Татарстан Республикасы Баш дҽүлҽт ветеринария инспекторы мҽгълүматларына 

караганда саркофаг калынлыгы 0,4 м дан да ким булмаска тиеш; үлҽт базы периметр 

буенча 2,5 м дан да ким булмаган койма буенча гражданнар булырга тиеш; койма 

яисҽ бетон саркофагтан 30 м радиуста 1 м биеклектҽге җир валы рҽвешендҽ ҿстҽмҽ 

сак зонасы булдырырга кирҽк 



Биотермик чокырларның (зыянсыз терлек базларының) торак пункты 

территориясенҽ йогынтысын бетерү ҿчен, шулай ук Татарстан Республикасының 

Баш дҽүлҽт ветеринария инспекторы белҽн килештереп, хайваннарны күмү урынын 

башка территориягҽ күчерүне оештыру да мҿмкин.  

Санитар-саклау зоналарында урнашкан җир кишҽрлеклҽре һҽм башка күчемсез 

милек объектлары ҿчен үлҽт базлары билгелҽнҽ: 

1) тыелган куллану тҿрлҽре; 

2) шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре. 

 

Санитар-саклау зоналары чиклҽрендҽ һҽм аларның территориясендҽ урнашкан җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм башка күчемсез милек объектларын тыелган куллану тҿрлҽре: 

торак, җҽмҽгать биналарын һҽм терлекчелек комплексларын үлҽт базыннан 1000 

метрга якын урнаштыру;  

мал кҿтүе, печҽн чабу; 

җир чыгару һҽм йҿклҽнгҽн калдык читкҽ сугу. 

 

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре: 

малларны һҽм кҿтүлеклҽрне урнаштыру 200 м га якын; 

урнаштыру автомобиль, тимер юллар карап, аларның категориясе якынрак 50300 м; 

«Татарстан Республикасында Гигиена һҽм эпидемиология үзҽге (Татарстан)» 

федераль дҽүлҽт сҽламҽтлек саклау учреждениесенең 2013 елның 23 октябрендҽге 

03-03/3965 номерлы хаты нигезендҽ, санитар-саклау зоналары территориясендҽ 

җитештерү объектларын саклау мҿмкинлеклҽрен билгелҽү ҿчен, үлҽт базларының 

химик матдҽлҽргҽ һҽм җир асты суларына лаборатор тикшеренүлҽр үткҽрү һҽм 

себер язвасы кузгатучыларын аккредитациялҽнгҽн лабораториялҽрдҽ үткҽрү зарур, 

алынган нҽтиҗҽлҽр белҽн Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча 

идарҽсенҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ кирҽк. 

 

5. Автомобиль юлларының санитар ҿзеклеклҽре 

Татар Шуганы авыл җирлеге территориясен тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге автомобиль 

юлларын кисеп үтҽ. «Шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽрен планлаштыру һҽм тҿзү шҽһҽр 

тҿзелеше " (42.1330.2011) сп 8.21 пункты нигезендҽ тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге 

автомобиль юлларыннан 4 категориядҽ 100 һҽм 50 м күлҽмендҽ санитар ҿзеклҽр 

билгелҽнҽ. 

Санитар аермалардан файдалану режимы СанПиН билгелҽнҽ 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм башка объектларның санитар 

классификациясе". 

Автомобиль юллары һҽм тимер юллар санитар аермалары чиклҽрендҽ урнашкан җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм башка күчемсез милек объектларын тыелган куллану тҿрлҽре: 

торак тҿзелеше, аерым торак йортларны да кертеп;  

Ландшафт-рекреацион зоналар, ял зоналары, курортлар территориялҽре, 

санаторийлар һҽм ял йортлары территориялҽре; 

бакчачылык ширкҽтлҽре һҽм коттедж тҿзелеше территориялҽре, күмҽк яки 

индивидуаль дача һҽм бакча-бакча участоклары, шулай ук яшҽү тирҽлеге 

сыйфатының нормалаштырыла торган күрсҽткечлҽре булган башка территориялҽр; 

спорт корылмалары, балалар мҽйданчыклары, мҽгариф һҽм балалар 

учреждениелҽре, гомуми файдаланудагы дҽвалау-профилактика һҽм сҽламҽтлҽндерү 

учреждениелҽре; 



дарулар, дару чаралары һҽм (яки) дару рҽвешлҽре җитештерү объектлары, 

фармацевтика предприятиелҽре ҿчен чимал һҽм ярымпродуктлар складлары; 

сҽнҽгатьнең азык-тҿлек тармаклары объектлары, азык-тҿлек чималының һҽм азык-

тҿлек продуктларының күплҽп сату складлары, эчҽргҽ яраклы суны ҽзерлҽү һҽм 

саклау ҿчен су үткҽрү корылмалары комплекслары.  

 

Автомобиль юллары һҽм тимер юл юллары санитар аермалары чиклҽрендҽ 

урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка күчемсез милек объектларын шартлы 

рҽвештҽ файдалану рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре: 

дежур авария хҽлендҽге персонал ҿчен торак булмаган бүлмҽлҽр, вахта методы 

буенча эшли торган биналар( ике атнадан артык түгел), идарҽ биналары, 

конструктор бюролары, административ билгелҽнештҽге биналар, фҽнни-тикшеренү 

лабораториялҽре, сырхауханҽлҽр, ябык типтагы спорт-сҽламҽтлҽндерү 

корылмалары, мунча, кер юу бүлмҽлҽре, сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы объектлары, 

мотели, кунакханҽлҽр, гаражлар, җҽмҽгать һҽм шҽхси транспортны саклау ҿчен 

мҽйданчыклар һҽм корылмалар, янгын депосы, Җирле һҽм транзит 

коммуникациялҽр, ЛЭП, электроподстанциялҽр, нефте- техник су белҽн тҽэмин итү 

ҿчен газүткҽргечлҽр, артезиан скважиналар, техник су ҽзерлҽү корылмалары, 

канализация насос станциялҽре, ҽйлҽнешле су белҽн тҽэмин итү корылмалары, 

автозаправка станциялҽре, автомобильлҽргҽ техник хезмҽт күрсҽтү станциялҽре. 

 

6. Су саклау зоналары, ҿске су объектларының яр буе саклау һҽм яр буе полосалары 

Су саклау зоналары ҿске су объектларының яр сызыгына карата кулланыла торган 

һҽм ҽлеге су объектларының пычрануын, корылуын булдырмау, бу су 

объектларының лҽмлҽнүен һҽм аларның суларын чишүне, шулай ук су биологик 

ресурсларының һҽм хайваннар һҽм үсемлеклҽр дҿньясының башка объектларының 

яшҽү тирҽлеген саклау максатларында хуҗалык һҽм башка тҿр эшчҽнлекне гамҽлгҽ 

ашыруның махсус режимы билгелҽнҽ торган территориялҽр булып тора. 

Су саклау зоналары чиклҽрендҽ Яр буе саклагыч полосалар билгелҽнҽ, алар 

территориялҽрендҽ хуҗалык һҽм башка тҿр эшчҽнлеккҽ ҿстҽмҽ чиклҽүлҽр кертелҽ. 

Гомуми файдаланудагы су объектының яр буе линиясе буенда һҽр гражданинның 

гомуми файдаланудагы су объектларына үтемлелеген тҽэмин итү ҿчен билгелҽнгҽн 

яр буе полосасы билгелҽнҽ. 

РФ Су кодексы нигезендҽ елгаларның һҽм инешлҽрнең су саклау зоналары киңлеге 

аларның чишмҽеннҽн елга яки инешлҽрнең озынлыгы ҿчен билгелҽнҽ: 

10 км. га кадҽр - 50 м.; 

10 - 50 км. га кадҽр-100 м.; 

50 км һҽм аннан да күбрҽк-200 м. күлҽмендҽ. 

Елганың Чишмҽ чыганагыннан алып тамагына кадҽр 10 чакрымнан ким булган 

елганы су саклау зонасы яр буе саклау полосасына туры килҽ. Елганың, инешнең 

чишмҽ башы ҿчен су саклау зонасының радиусы 50 м күлҽмендҽ билгелҽнҽ. 

Яр буе саклау полосасының киңлеге су объектының яр буе клонына бҽйле рҽвештҽ 

билгелҽнҽ һҽм кире уклон ҿчен 30 м яки 0, уклон ҿчен 40 м һҽм 3 һҽм аннан да 

 

Гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосасының киңлеге 20 м 

тҽшкил итҽ, каналларның яр буйларыннан, шулай ук елгалардан һҽм ручьлардан 

кала, аларның озынлыгы чишмҽ башына кадҽр 10 км. каналлар яр буе полосасының, 



шулай ук елга һҽм ручьларның киңлеге 10 км. дан артмаган, озынлыгы 5 м. тҽшкил 

итҽ. 

Шуганка елгасының су саклау зонасы 100 м тҽшкил итҽ, калган су объектлары – 50 

м.яр буе саклау полосасының күлҽме су саклау зонасы күлҽменҽ туры килҽ. 

Шуганка елгасының яр буе полосасы, күллҽр, буалар 20 м тҽшкил итҽ, калган су 

агымнары-5 м.  

Су саклау зоналарында, яр буе саклагыч һҽм яр буе полосаларында урнашкан җир 

кишҽрлеклҽре һҽм башка күчемсез милек объектлары ҿчен ҿске су объектларының 

яр буе полосаларында билгелҽнҽ: 

тыелган куллану тҿрлҽре; 

шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре, алар бассейн һҽм идарҽнең башка 

территориаль органнары белҽн, бу кагыйдҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн ачык тыңлаулар 

процедураларын кулланып, вҽкалҽтле дҽүлҽт органнарының су фондын куллану һҽм 

саклау буенча махсус килешү буенча рҿхсҽт ителҽ. 

 

Җир кишҽрлеклҽрен һҽм җир ҿсте су объектларының су саклау зоналары 

чиклҽрендҽ урнашкан күчемсез мҿлкҽтнең башка объектларын тыелган куллану 

тҿрлҽре: 

туфрак ашламалар ҿчен агынты сулар куллану; 

зиратларны урнаштыру, үлҽт базларын урнаштыру, җитештерү һҽм куллану 

калдыкларын, радиоактив, химик, шартлаткыч, агулы, агулаучы һҽм агулы 

матдҽлҽрне күмү; 

үсемлеклҽрне корткычларга һҽм авыруларга каршы кҿрҽш буенча авиация 

чараларын гамҽлгҽ ашыру; 

транспорт чаралары хҽрҽкҽте һҽм туктау (махсус транспорт чараларыннан тыш), юл 

хҽрҽкҽте һҽм юллардагы һҽм махсус җиһазландырылган урыннарда гына. 

 

Яр буе саклау полосалары чиклҽрендҽ, су саклау зоналары ҿчен күрсҽтелгҽн 

чиклҽүлҽр белҽн беррҽттҽн, тыелган: 

җир сүтү; 

размываемых грунт урнаштыру; 

авыл хуҗалыгы хайваннары выпаска һҽм оештыру, алар ҿчен җҽйге лагерьлар, ванн. 

Су саклау зоналары чиклҽрендҽ су объектларын пычратудан, корылыктан һҽм 

бетерүдҽн саклауны тҽэмин итүче Корылмалар шартларында хуҗалык һҽм башка 

объектларны проектлау, тҿзү, реконструкциялҽү, файдалануга кертү һҽм 

эксплуатациялҽүгҽ кертү рҿхсҽт ителҽ. 

 

Яр буе полосасында тыелган куллану тҿрлҽре: 

җир кишҽрлеклҽрен хосусыйлаштыру; 

механик транспорт чараларын кулланып йҿрү. 

 

Су объектларының яр буе полосасы чиклҽрендҽ (механик транспорт чараларын 

кулланмыйча) хҽрҽкҽт итҽргҽ һҽм алар янында булырга, шул исҽптҽн һҽвҽскҽр һҽм 

спорт балыкчылыгын тормышка ашыру һҽм йҿзмҽлҽү чараларын җибҽрү рҿхсҽт 

ителҽ. 

 

7. Су белҽн тҽэмин итүнең җир асты чыганакларын санитар саклау зоналары 



СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендҽ «су белҽн тҽэмин итү чыганакларын һҽм эчҽ торган 

су үткҽргечлҽрне санитар саклау зоналары» су белҽн тҽэмин итү чыганакларын 

пычратудан санитар саклау максатларында, Су белҽн тҽэмин итү чыганакларын 

санитар саклау зонасы оештырыла, аның составына ҿч поясы керҽ: беренче пояс – 

катгый режим буенча, шулай ук икенче һҽм ҿченче пояс – чиклҽүлҽр буенча. 

Су башнясын санитар саклау зонасы һҽм су үткҽргечлҽрнең саклау полосасы 10 м 

тҽшкил итҽ. 

Эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итү чыганакларын санитар саклау зонасы 

чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм Күчемсез мҿлкҽтнең башка 

объектларын тыелган куллану тҿрлҽре: 

югары вольтлы агачлар утырту; 

су үткҽрү корылмаларын эксплуатациялҽүгҽ, реконструкциялҽүгҽ һҽм киңҽйтүгҽ 

турыдан-туры катнашы булмаган барлык тҿзелеш тҿрлҽре, шул исҽптҽн тҿрле 

билгелҽнештҽге торба үткҽргечлҽр салу; 

торак һҽм хуҗалык-кҿнкүреш биналарын урнаштыру; 

яшҽү кешелҽр, куллану агу химикатлар һҽм ашламалар. 

Эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итү чыганакларын санитар саклау зонасы 

чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм Күчемсез мҿлкҽтнең башка 

объектларын тыелган куллану тҿрлҽре: 

җир асты горизонтларына файдаланылган суларны суыртып алу, каты калдыкларны 

җир асты складына салу һҽм җир асты байлыкларын эшлҽү; 

җир асты суларының химик пычрану куркынычына бҽйле булган ягулык-майлау 

материаллары, агу химикатлары һҽм минераль ашламалар, промстоклар, 

шламсаклагычлар һҽм башка объектларны урнаштыру; 

җир асты суларын микроблап пычратуның куркыныч тудыручы зиратларны, үлҽт 

базларын, ассенизация кырларын, фильтрация кырларын, тирес саклагычларны, 

силос траншеяларын, терлекчелек һҽм кошчылык предприятиелҽрен һҽм башка 

объектларны урнаштыру; 

ашламалар һҽм агу химикатлар куллану; 

тҿп файдалану һҽм реконструкция буенча урман кисү. 

ТР буенча Роспотребнадзор идарҽсенең Азнакай районындагы һҽм Азнакай 

шҽһҽрендҽге территориаль бүлеге белҽн килештереп рҿхсҽт ителгҽн җир 

кишҽрлеклҽрен һҽм җир асты эчҽргҽ яраклы су чыганакларының санитар саклау 

зонасы чиклҽрендҽ урнашкан башка күчемсез милек объектларын файдалануның 

рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре: 

- яңа скважиналар бораулау һҽм туфрак катламын бозуга бҽйле яңа тҿзелеш. 

 

Эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итү чыганакларын санитар саклау зонасы 

чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм Күчемсез мҿлкҽтнең башка 

объектларын тыелган куллану тҿрлҽре: 

җир асты горизонтларына файдаланылган суларны суыртып алу, каты калдыкларны 

җир асты складына салу һҽм җир асты байлыкларын эшлҽү. 

Җир асты су белҽн тҽэмин итүнең җир асты чыганакларын санитар саклау зонасы 

буенча III зона чиклҽрендҽ, ТР буенча Роспотребнадзор идарҽсенең Азнакай 

районындагы һҽм Азнакай шҽһҽрендҽге территориаль бүлеге белҽн килештереп, 

шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн территориядҽн файдалану тҿрлҽре: 



җир асты суларының химик пычрану куркынычына бҽйле булган ягулык-майлау 

материаллары, агу химикатлары һҽм минераль ашламалар, промстоклар, 

шламсаклагычлар һҽм башка объектларны урнаштыру; 

җир асты суларын микроблап пычрату куркынычына бҽйле булган очракта гына, 

сулыкларны пычратудан саклау буенча махсус чаралар үтҽлгҽн очракта гына, җир 

асты суларын пычрату куркынычына бҽйле булган фильтрация кырлары, тирес 

саклагычлар, силос траншеялары, терлекчелек һҽм кошчылык предприятиелҽре һҽм 

башка объектлар урнаштыру; 

яңа скважиналар бораулау һҽм туфрак катламын бозуга бҽйле яңа тҿзелеш. 

 

8. Файдалы казылма чыганаклары 

Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендҽ «Акмай» ҖЧҖ, "Меллянефть" ААҖ 

һҽм «Азнакайнефть» идарҽсе тарафыннан эксплуатациялҽнҽ торган Мҿхҽрмҽт, 

Мҿслим һҽм Ромашкино нефть ятмалары чиклҽре бүлеп бирелгҽн. 

"Җир асты байлыклары турында «Федераль законның 7 нче маддҽсе нигезендҽ 

файдалы казылмалар чыгару, махсус сакланыла торган геологик объектлар тҿзү һҽм 

эксплуатациялҽү белҽн бҽйле булмаган җир асты корылмаларын тҿзү һҽм 

эксплуатациялҽү ҿчен җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензиялҽр 

нигезендҽ, шулай ук минераль чимал разведкалау һҽм чыгарганда Продукцияне 

бүлешү турындагы килешү нигезендҽ файдаланучыга җир асты байлыкларының 

геометризациялҽнгҽн блогы рҽвешендҽ җир асты байлыклары кишҽрлеге бирелҽ. 

Җир асты байлыкларының аерым участокларыннан файдалану милли иминлекне 

һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклауны тҽэмин итү максатларында чиклҽнергҽ яки 

тыелырга мҿмкин. Торак пунктлар, шҽһҽр яны зоналары, сҽнҽгать, транспорт һҽм 

элемтҽ объектлары территориялҽрендҽ җир асты байлыкларыннан файдалану 

ҿлешчҽ яки тулысынча тыелырга мҿмкин. Җир асты байлыкларыннан файдалану 

ҽлеге территориялҽр статусына ярашлы рҽвештҽ башкарыла («җир асты байлыклары 

турында»ФЗ 8 ст.). 

Күрсҽтелгҽн Федераль законның 22 статьясы нигезендҽ җир асты байлыклары 

кулланучы үзенҽ бирелгҽн тау бүлеп бирелгҽн чиклҽрдҽ файдалы казылма ятмалары 

мҽйданнарын тҿзүне чиклҽргҽ хокуклы. Кулланучы җир асты байлыкларыннан 

файдалануга бҽйле эшлҽрне куркынычсыз алып бару ҿчен җавап бирҽ; җир асты 

байлыкларын, атмосфера һавасын, җирлҽрне, урманнарны, су объектларын, 

биналарны һҽм корылмаларны җир асты байлыкларыннан файдалануга бҽйле 

эшлҽрнең зарарлы йогынтысыннан саклау шартларын регламентлаучы билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ расланган стандартларны үтҽү; шулай ук җир асты байлыкларыннан 

файдаланганда бозылган җир кишҽрлеклҽрен һҽм башка табигать объектларын алга 

таба файдалану ҿчен яраклы хҽлгҽ китергҽн ҿчен. 

«Җир асты байлыклары турында» гы Федераль законның 25 статьясы нигезендҽ 

файдалы казылмаларны яттыру мҽйданнарын тҿзү, шулай ук җир асты 

корылмаларын ятканда урнаштыру файдалы казылмаларны чыгару мҿмкинлеген 

тҽэмин итү яисҽ тҿзелешнең икътисадый максатка ярашлылыгы исбатланган 

очракта гына җир асты байлыкларының дҽүлҽт фонды белҽн идарҽ итүнең федераль 

органы яки аның территориаль органнары һҽм дҽүлҽт тау күзҽтчелеге органнары 

рҿхсҽте белҽн рҿхсҽт ителҽ. 

Файдалы казылма мҽйданнарын үзирекле тҿзү башкарылган чыгымнарны һҽм 

территорияне рекультивациялҽү һҽм тҿзелгҽн объектларны демонтажлау 

чыгымнарын кайтармыйча туктатыла. 



 

9.  Мелиорациялҽнҽ торган авыл хуҗалыгы җирлҽре 

Татар Шуганы авыл җирлеге чиклҽрендҽ сугарыла торган авыл хуҗалыгы җирлҽре 

урнашкан. 

«Җирлҽрне мелиорациялҽү турында» Федераль законның 30 статьясы нигезендҽ 

мелиорациялҽнҽ торган җирлҽрдҽ элемтҽ линиялҽрен, электр тапшыру линиялҽрен, 

торба үткҽргечлҽрне, юллар һҽм башка объектларны тҿзү һҽм эксплуатациялҽү 

дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтү, АГРОСҼНҼГАТЬ комплексы ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт милке 

белҽн идарҽ итү функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең федераль 

органы, шулай ук Россия Федерациясе субъектларының тиешле башкарма 

хакимияте органнары белҽн килештереп башкарылырга тиеш. 

 

6.1. Тасвирламасы чиклҽүлҽр куллану күчемсез милек билгелҽнгҽн зоналары белҽн 

аерым шартлары территорияне куллану (табигый чиклҽүлҽр) 

 

Даими тышкы йҿклҽнеш вакытында юарга яки грунтның үз авырлыкыннан артык 

йҿклҽнеш бирҽ торган дисперслы явым-тҿшем минераль грунтларның тузанлы – 

глинистлы тҿрлҽре-аның структурасын үзгҽртү нҽтиҗҽсендҽ туфрак тыгызлану 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн ҿстҽмҽ деформация-тоткарлыклар. 

Саранлык күренешлҽре Минзҽлҽ елгасының сул як ярлары белҽн бҽйле. 

Утырту грунтлары тарату зоналарында эшчҽнлек режимы 2.01.09-91 «эшкҽртелҽ 

торган территориялҽрдҽ һҽм утырту грунтларында биналар һҽм 

корылмалар»регламентлана. 

  

Зоналар, утырту грунтлары чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен һҽм Күчемсез 

мҿлкҽтнең башка объектларын куллануны чиклҽү тҿрлҽре: 

тышкы йҿклҽнештҽн һҽм үз җир ҿсте авырлыгыннан грунтларны урап узганда 

исҽпкҽ алу зарур. Моның ҿчен грунтларны техноген һҽм ҿслекле сулар белҽн юарга 

мҿмкинлек бирми торган чараларны күрергҽ, тҿзелеш чорында да, корылмаларны 

эксплуатациялҽү чорында да ҿслекле стока субүлгечлҽрен алдан карарга кирҽк. 

37 Статья. Мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналары ҿчен билгелҽнгҽн күчемсез 

милекне куллануны чиклҽү тасвирламасы 

 

Тиешле карталар һҽм регламентларга рҽсми расланган документлар эшлҽү һҽм 

статусын бирү буенча ҽлеге статьяда ҽлеге документлар ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ 

үзгҽрешлҽр кертү тҽртибендҽ кертелҽ 

 

38 Статья. Ачык сервитутлар зоналары 

 

Ачык сервитутларның эшчҽнлек зоналары чиклҽре җирлек территориялҽрен 

межалау проектларында күрсҽтелҽ һҽм җир кишҽрлеклҽренең шҽһҽр тҿзелеше 

планнарында күрсҽтелҽ. 

 

Бүлек 13.  Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары шҽһҽр тҿзелеше регламентлары 

билгелҽнмҽгҽн җирлҽр дҽ кагылмый торган тҿп җирлҽрне билгелҽү 

 

Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасында (ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең II Ҿлеше) 

территориаль зоналардан, территориянең аерым шартлары булган зоналардан тыш, 



шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган гомуми 

файдаланудагы тҿп территориялҽр һҽм шҽһҽр тҿзелеше регламентлары – аерым 

саклана торган табигать территориялҽре, урман фонды җирлҽре, шҽһҽр урманнары 

һҽм башкалар күрсҽтелгҽн. 

Ҽлеге бүлектҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган гомуми 

файдаланудагы тҿп территориялҽр һҽм җирлҽрнең билгелҽнеше тасвирлана. 

Күрсҽтелгҽн территориялҽрдҽн файдалануны теркҽү, билгелҽү, үзгҽртү һҽм аларны 

куллануны җайга салу ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 6 башлыгы тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ планлаштыру проектлары 

нигезендҽ (кызыл линиялҽр билгелҽү, үзгҽртү) гомуми файдаланудагы 

территориялҽрнең чиклҽре үзгҽрсҽ һҽм аларның составыннан шҽһҽр тҿзелеше 

регламентлары билгелҽнҽ торган башка территориялҽр барлыкка килҽ, мондый 

территориялҽрдҽн файдалану ҽлеге кагыйдҽнең 11 башлыгы билгелҽгҽн шҽһҽр 

тҿзелеше регламентлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Татар Шуганы авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге территориясе шҽһҽр тҿзелеше 

зоналаштыру картасында шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми һҽм таралмый 

торган гомуми файдаланудагы территориялҽр һҽм җирлҽр бүленергҽ мҿмкин: 

 
Билгеләнүләр Шҽһҽр төзелеше регламентлары билгелҽнми һҽм 

кагылмый торган гомуми файдаланудагы төп 
территориялҽрнең һҽм җирлҽрнең исеме 

ВФ Су фонды җирлҽре 
ЛФ Урман фонды җирлҽре 
ЛО1 Линияле объектлар (юллар) 
ДПИ Файдалы казылмалар чыгару объектларын 

урнаштыру зонасы 
СХУ Авыл хуҗалыгы җирлҽре 

 

39 Статья. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган гомуми 

файдаланудагы тҿп территориялҽр һҽм җирлҽрнең билгелҽнеше 

 

ВФ. Су фонды җирлҽре 

 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 36 статьясындагы 6 ҿлеше 

нигезендҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары ҿслекле сулар белҽн капланган җирлҽр 

ҿчен билгелҽнми, ҽ аларны куллану Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең Су кодексы нигезендҽ вҽкалҽтле органнары 

тарафыннан билгелҽнҽ. 

 

ЛФ. Урман фонды җирлҽре 

 

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 36 статьясындагы 6 ҿлеше 

нигезендҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары урман фонды җирлҽренҽ карата (торак 

пункт чиклҽреннҽн тыш) билгелҽнми, ҽ аларны куллану Россия Федерациясе Урман 

кодексы нигезендҽ Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимиятенең һҽм Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органнары тарафыннан билгелҽнҽ.  

 

ЛО1. Сызыкча объектлар  

 



Территориялҽрне билгелҽү: 

юлларны урнаштыру. 

 

 

Охшаш. Авыл хуҗалыгы җирлҽре  

 

Территориялҽрне билгелҽү: 

сҿрүлек; 

кҿтүлек; 

печҽн 

күпьеллык үсентелҽр белҽн мҽшгуль җирлҽр. 

 

 

ДПИ . Файдалы казылмалар чыгару объектларын урнаштыру зонасы 

 

РФ Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 36 статьясындагы 4 ҿлешенең 4 пункты нигезендҽ 

шҽһҽр тҿзелеше регламентлары файдалы казылмалар чыгару ҿчен бирелгҽн җир 

кишҽрлеклҽре ҿчен кагылмый. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары кагылмый торган 

җир кишҽрлеклҽрен файдалану федераль законнар нигезендҽ вҽкалҽтле органнар 

тарафыннан билгелҽнҽ. 


