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Шǝhǝр Советыныӊ 2007 елныӊ 25 

октябрендǝге 26/4 санлы Карары белǝн 

расланган Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлегендǝ җирдǝн 

файдаланү hǝм төзелеш Кагыйдǝлǝренǝ  

үзгǝрешлǝр кертү турында   

 

 

Россия Федерациясенең Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә Яр Чаллы 

шәһәре территориясендә җирдән файдалануны һәм төзелешләрне җайга салу 

тәртибен камилләштерү максатларында, 2003 елныӊ 06 октябрендǝге «Россия 

Федерациясендǝ җирле үзидарǝне оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 

131-ФЗ санлы Федераль законныӊ 16 маддǝсе,  2015 елныӊ 13 июлендǝге 

«Күчемсез милекне дǝүлǝт теркǝвенǝ алу турында» 218-ФЗ ФЗ санлы Федераль 

законныӊ 32 маддǝсе, Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 

2014 елның 01 сентябрендәге «Җир участокларыныӊ файдалану рөхсәт ителгән 

төрләре классификаторын раслау турында» 540 санлы Боерыгы, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2005 елның 29 декабрендәге 

«Татарстан АССР Министрлар Советы, Татарстан ССР Министрлар Кабинеты 

һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым норматив 

хокукый актларына махсус сакланыла торган табигать территорияләре 

мәсьәләләре буенча үзгәрешләр кертү турында» 644 санлы Карары, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2009 елның 24 июлендǝге «Татарстан 

Республикасында махсус сакланыла торган табигать территорияләре дәүләт 

реестрын раслау һәм махсус сакланыла торган табигать территорияләре 

мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 

карарларына үзгәрешләр кертү турында» 520 санлы Карарына,  Татарстан 

Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Уставыныӊ 9 маддǝсенǝ, 

җǝмǝгать тыӊлаулары нǝтиҗǝлǝренǝ нигезлǝнеп,  

Шǝhǝр  Советы 
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КАРАР бирде:  

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2007 елныӊ 25 октябрендǝге 26/4 санлы Карары белǝн 

расланган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ җирдǝн файдаланү hǝм 

төзелеш Кагыйдǝлǝренǝ ( алга таба – Кагыйдǝлǝр) ( Шǝhǝр Советыныӊ 2013 

елныӊ 19 декабрендǝге   28/15, 2016 елныӊ 08 июлендǝге 9/5, 2017 елныӊ 20 

июнендǝге 17/7 санлы Карарлары редакциясендǝ)  түбǝндǝге үзгǝрешлǝр 

кертергǝ: 

1)  1-3 маддǝлǝрне яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«1 маддǝ. Кагыйдәләрдә кулланылучы төп төшенчәләр.  

Кагыйдәләрдәге төшенчәләр түбәндәге мәгънәдә кулланыла: 

капиталь төзелеш объектын кабул итү акты – төзелеш, реконструкция, 

капиталь ремонт эшлǝрен гамәлгә ашырган очракта,  гражданлык законнары 

таләпләренǝ нигезлǝнеп төзелгән килешү  нигезендǝ әзерләнгән,  төзүче 

(заказчы) һәм башкаручы (подрядчы, генераль подрядчы) тарафыннан 

имзаланган,  башкаручының (подрядчы, генераль подрядчыныӊ) төзүче 

(заказчы) тарафыннан куелган йөкләмәләрне үтәгәнен,  эш нәтиҗәләренеӊ 

проект документлары белән расланган җир участогыныӊ шәһәр төзелеше 

планына, техник регламентлар таләпләренә, килешүнең башка шартларына туры 

килүен раслаучы һәм төзүче (заказ бирүче) башкаручының (подрядчыныӊ, 

генераль подрядчыныӊ) башкарган эшләрен кабул итүен дǝлиллǝүче документ; 

җир участогын арендалаучылар – аренда, субаренда килешүе буенча җир 

участогыныӊ милекчелǝре һәм кулланучы затлары; 

 блоклы төзелеш торак йортлар – этаж саны  өчтǝн артык булмаган,  саны 

уннан артмаган блоклардан торган, аларның һәркайсы яшәү өчен бер гаиләгә 

исǝплǝнген,  күрше блоклар белǝн уртак диварлары булып, аларда күрше блоктан 

hǝм  күрше блоклардан уемнар булмаган, аерым җир участогында урнашкан, 

гомуми файдаланудагы территориягә чыгу мөмкинлеге булган торак  йортлар. 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 маддǝсендǝге 2 өлеше 

нигезендә блоклы төзелеш өчен әзерләнгән проект документларына карата 

экспертиза үткәрелми;  

җир участокларыныӊ һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт 

ителгән куллану төрләре – ǝлеге Кагыйдǝлǝрдǝ,  башка хокукый актларда, 

норматив-техник  документларда  билгеләнгән таләпләрне мәҗбүри үтәү шарты 

белән, тиешле территориаль зоналарга карата кулланылучы шәһәр төзелеше 

регламентлары составында җир участокларында  урнаштыру hǝм гамǝлгǝ кую  

эшчǝнлегеǝ рөхсәт ителүче объектлар,  эшчǝнлек төрлǝре. Җир участокларыныӊ 

һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт ителгән куллану төрләре рөхсәт 

ителгән куллануның төп төрләрен, шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану 

төрләрен, рөхсәт ителгән өстәмә куллану төрләрен үз эченә ала;  

сулыкларны саклау зонасы –  елга, инеш, каналлар, күлләр, 

сусаклагычларның яр сызыгына (су объекты чикләренǝ) тоташкан, хуҗалык һәм 

башка төр эшчәнлекне гамәлгә ашыруның күрсәтелгән су объектларының 

пычрануын, чүпләнүен булдырмау, ләмнǝн hǝм су кимүеннǝн саклау,  шулай ук 
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биологик су ресурсларының,  хайваннар һәм үсемлекләр дөньясының яшәү 

тирәлеген саклау максатында махсус режим билгеләнгǝн территория; 

җир участокларыныӊ һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

файдалануга рөхсәт ителгән өстәмә төрлǝре – шәһәр төзелеше регламентлары 

составында әлеге төр эшчәнлекне һәм объектларның тиешле территориаль 

зоналарга карата кулланылуы, урнаштырылуы билгелǝнгǝн эшчәнлек төрләре 

hǝм  объектлар, шул ук вакытта эшчәнлекнең мондый төрләре, объектлар җир 

участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын  файдалануныӊ рөхсәт ителгән 

төп төрләре һәм җир участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын  

файдалануныӊ шартлы рөхсǝт ителгǝн  төрлǝре белǝн  белән бергә генә гамәлгә 

ашырыла;  

бина, төзелеш, корылмалар биеклеге –  җирнеӊ проект тамгасыннан 

бинаның яссы түбәсендǝге яки авыш түбǝсендǝге иӊ биек ноктага кадǝр 

вертикаль юнǝлештǝге  ара, шәһәр төзелеше зоналары картасында билгеләнгән 

тиешле территориаль зонага карата шәһәр төзелеше регламенты составында 

билгеләнергә мөмкин; 

шәһәр төзелеше эшчәнлеге – территориаль планлаштыру, шәһәр 

төзелешен зоналаштыру, территорияне планлаштыру, архитектура-төзелеш 

проектлау, төзелеш, капиталь ремонт, реконструкция, капиталь төзелеш 

объектларын сүтү, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләү, 

территорияләрне төзекләндерү рәвешендә тормышка ашырыла торган 

территорияләрне, шул исәптән шәһәрләрне һәм башка җирлекләрне үстерү 

буенча эшчǝнлек; 

территорияләрне шәһәр төзелешенǝ әзерләү – территорияне 

планлаштыру буенча документлар әзерләү, территорияләрне комплекслы 

үзләштерү, төзү, төзелгән территорияләрне үстерү, гомуми файдаланудагы 

территорияләрдә объектлар төзү максатларында аларны формалаштыру һәм 

бирү өчен төзелеш башкарылган һәм төзеләчәк җир участокларыныӊ чикләрен  

билгеләү юлы белән гамәлгә ашырыла торган эшчәнлек, шулай ук милекче 

булган, милектǝн бушлай файдаланган гражданнар һәм юридик затлар 

тарафыннан муниципаль яки дәүләт милкендәге җир кишәрлекләрендә 

урнашкан бинадан, корылмалардан бушлай файдалану, хуҗалык алып бару яки 

оператив идарә хокукында булган биналар, төзелешләр, корылмалар алганда 

әлеге җир участокларына  хокук алуны гамǝлгǝ кую буенча эшчǝнлек; 

шәһәр төзелешен зоналаштыру – территориаль зоналарны билгеләү һәм 

шәһәр төзелеше регламентларын билгеләү максатында шәһәр территориясен 

зоналаштыру; 

җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планы – шәһәр төзелеше эшчәнлеге 

субъектларын җир участогы чикләрендә капиталь төзелеш объектларын 

архитектура-төзелеш проектлау, төзү, реконструкцияләү өчен кирәкле 

мәгълүмат белән тәэмин итү максатларында бирелә торган документ;  

шәһәр төзелеше регламенты – аерым территориаль зона чикләрендә 

билгеләнелә торган җир участокларыннан файдалану, җир участогыныӊ өстендǝ 

hǝм астында  булып, төзү һәм киләчәктә капиталь төзелеш объектларын 

эксплуатацияләү процессында рөхсәт ителгән (минималь һәм (яки) максималь) 
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җир участогы зурлыгы һәм капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү, 

җир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын куллануны чикләү, 

шулай ук территорияләргә карата кулланыла, алар чикләрендә территорияне 

комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлек башкару күздә тотыла торган 

территорияләргә карата да бертигез дәрәҗәдә кулланыла, тиешле территориянең 

коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин 

ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм 

күрсәтелгән объектларның мөмкин булган максималь дәрәҗәдә исәп-хисап 

күрсәткечләре;  

территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлек – 

территориядән нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү максатларында гамәлгә 

ашырылучы,  территорияне планлаштыру буенча документларда торак, 

җитештерү, иҗтимагый-эшлекле һәм башка билгеләнештәге капиталь төзелеш 

объектларын урнаштыру һәм гражданнар тормышын hǝм эшчǝнлеген тǝэмин 

итүче коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектларын күрсǝтү hǝм 

раслау, шулай ук әлеге абзацта күрсәтелгән объектларның архитектура-төзелеш 

проектларын, әзерләү һәм раслау буенча гамәлгә ашырыла торган эшчәнлек; 

төзүче – үз милкендǝге яки башка хокук иясе милкендǝге  (дәүләт 

(муниципаль) милкендәге) капиталь төзелеш объектларына бюджет 

инвестицияләрен гамәлгә ашырганда дәүләт хакимияте органнары (дәүләт 

органнары), бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән идарә итү органнары яки 

җирле үзидарә органнары Россия Федерациясе Бюджет законнары белән 

билгеләнгән очракларда, килешүләр нигезендә дәүләт (муниципаль) заказчының 

үз вәкаләтләрен Россия Федерациясе бюджет законнарында билгеләнгән 

очракларда) җир участогында  капиталь төзелеш объектларын төзү, 

төзекләндерү, капиталь ремонтлау, сүтү, шулай ук инженерлык эзләнүләрен 

үтәү, аларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау өчен проект 

документларын әзерләү эшлǝрен башкаручы  физик яки юридик зат; Төзүче 

шәһәр төзелеше эшчәнлеге законнары белǝн каралган функцияләрен техник 

заказчыга тапшырырга хокуклы;  

 заказчы – төзүче тарафыннан төзелеш, үзгәртеп коруны әзерләгәндә һәм 

гамәлгә ашырганда, шул исǝптǝн, башкаручылар, подрядчылар белән килешүләр 

төзүне тәэмин итүдǝ, эшләрне башкару һәм кабул итү стадиясендә контрольне 

гамәлгә ашыруда аның мәнфәгатьләрен яклау вәкаләте бирелгән физик яки 

юридик зат;  

җирбиләүчеләр – гомерлек мирас белән идарә итү хокукында җир 

участоклары хуҗасы булган  һәм кишǝрлеклǝрне кулланучы затлар;  

җирдән файдаланучылар – җир участокларыннан даими (сроксыз) яки 

түләүсез файдалану хокукына ия һәм җир участокларыннан файдаланучы затлар; 

кичектерелгән карау зонасы  –  куркыныч чыганагын локальләштерү һәм 

аның санитар-саклау зонасы зурлыгын киметү буенча чараларны тормышка 

ашырганнан соң гына төзелешне саклау һәм шәһәр төзелешен алга таба үстерү 

мөмкин булган территория; 

су объектын санитар саклау зонасы – үзәкләштерелгән эчә торган һәм 

хуҗалык-көнкүреш максатында су белән тәэмин итү чыганакларының су 



5 

 

 

сыйфаты начарлануны булдырмау һәм су үткәрү корылмаларын саклау өчен 

махсус санитар-эпидемиологик режим билгеләнүче территория hǝм акватория; 

территорияләрне аерым куллану шартларына ия  зоналар – саклау,  

санитар-саклау зоналары,  Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 

объектларын (тарихи һәм мәдәни hǝйкǝллǝр) саклау зоналары (алга таба – 

мәдәни мирас объектлары), мәдәни мирас объектларының саклау зоналары, су 

саклау зоналары, су басу зоналары,  эчә торган һәм хуҗалык-көнкүреш 

максатында су белән тәэмин итү чыганакларын санитар саклау зоналары, 

саклана торган объектлар зоналары, аэродром  яны территориясе, Россия 

Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган башка зоналар; 

җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт 

ителгән файдалану төрен үзгәртү – җир участогыннан яисә биналардан, 

корылмалардан файдалануныӊ төрен (төрләрен) үзгәртү, шулай ук төзелеш, 

реконструкция, күчерү яки биналарны, корылмаларны сүтү эшлǝрен гамәлгә 

ашырганда аларның параметрларын (җир участогы зурлыгын үзгәртүне дǝ  

кертеп) үзгәртү; 

инженер, транспорт hǝм социаль инфраструктуралар – шәһәрнең 

тотрыклы үсешен һәм эшләвен тәэмин итүче транспорт, элемтә, инженер 

җиһазлары, шулай ук халыкка социаль һәм мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү 

объектлары комплексы; 

инженерлык эзләнүләр – территорияләрне һәм җир участокларын   

рациональ һәм куркынычсыз файдалану максатларында табигый шартларны hǝм 

техноген йогынты ясау факторларын өйрәнү, территориаль планлаштыру, 

территорияне планлаштыру һәм архитектура-төзелеш проектлаштыру өчен 

кирәкле материалларны нигезләү буенча мәгълүматлар әзерләү; 

җир участогын төзелеш өчен  куллану коэффициенты – җир 

участогында барлык биналарның, төзелешлǝрнеӊ, корылмаларның (өстәмә 

рәвештә төзелергә мөмкин булганнарын да кертеп) гомуми суммар мәйданы  hǝм   

җир участогыныӊ гомуми мәйданы чагыштырмасыннан билгеләнә торган 

коэффициент.  Җир кишәрлегендә төзергә рөхсәт ителә торган биналарның, 

корылмаларның гомуми мәйданы җир участогы мәйданын коэффициентка  

тапкырлау юлы белǝн билгелǝнǝ; 

кызыл линияләр – гомуми файдаланудагы территорияләрнең гамәлдәге, 

планлаштырылган (үзгәртелә торган, яңа төзелә торган) чикләрен һәм линияле 

объектлар урнашкан  һәм (яки) мондый объектлар урнаштыру өчен билгеләнгән 

территорияләрнең чикләрен билгели торган линияләр; 

линияле объектлар – электр тапшыру линияләре, элемтә линияләре (шул 

исәптән линия-кабель корылмалары), торба үткәргечләре, автомобиль юллары, 

тимер юл линияләре һәм башка шундый корылмалар; 

шәһәр төзелешен җайга салу линияләре –  норматив таләпләргә туры 

китереп,  махсус режимнар һәм аларны куллану кагыйдәләре гамǝлдǝ булган 

территория чикләре;  

төзелешне җайга салу линияләре – территорияне планлаштыру буенча 

документларда, җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планнарында кызыл линияләр 

буенча билгеләнелә торган яки кызыл линияләрдән чигенергә һәм проектлана 
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торган биналарның, корылмаларның тышкы контурларын урнаштыруны күздә 

тота торган линияләр;  

машина урыны – бары тик транспорт чарасын урнаштыру өчен 

билгеләнгән, аерым төзелеш яисә башка киртәсыман конструкция белән өлешчә 

чикләнгән яисә чикләнмәгән, чикләре дәүләт кадастр исәбе турында законнарда 

билгеләнгән тәртиптә тасвирланган бинаның яисә корылманың билгеле бер 

өлеше; 

күп фатирлы торак йорт – фатирлар, тыш уртак мǝйданнар һәм 

инженерлык системалары булган  торак йорт; 

капиталь булмаган  төзелеш, корылмалар – җир белән ныклы элемтәдә 

булмаган, конструкция характеристикалары  аларны күчеререгǝ һәм (яки) 

демонтажларга,  алга таба төп характеристикаларын үзгәртмичә 

объектларны(шул исәптән киоскларны, элмǝлǝрне һәм башка шундый 

төзелешләрне, корылмаларны) җыю мөмкинлеге бирә тоган корылмалар; 

капиталь төзелеш объекты– төзелеш эшләре тәмамланмаган бина, 

корылма, (алга таба – тәмамланмаган төзелеш объектлары),  капиталь булмаган 

төзелеш, корылма hǝм җир участогын тиешле дәрәҗәдә яхшыртудан кала ( 

өслегенǝ түшǝү, каплау һәм башкалардан тыш); 

 җирле әһәмияткǝ ия объектлар – федераль законнар, Татарстан 

Республикасы законы, шәһәр Уставы нигезендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләр 

буенча һәм тапшырылган дәүләт вәкаләтләре чикләрендә җирле үзидарә 

органнары тарафыннан вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәк булган  hǝм 

шәһәр округының социаль-икътисадый үсешенә сизелерлек йогынты ясый  

торган капиталь төзелеш объектлары. Генераль планда күрсәтелергә тиешле 

өлкәләрдә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 19 маддǝсе, 3 

өлешенең 1 пунктында һәм 23 маддǝсе, 5 өлешенең 1 пунктында күрсәтелгән 

шәһәр округының җирле әһәмияттәге объектларның төрләре Татарстан 

Республикасы законы белән билгеләнә;  

күчемсез милек объектлары (күчемсез милек) – җир участоклары һәм 

җир белән бәйле барлык объектлар, ягъни аларга зыян китермичǝ күчерү мөмкин 

булмаган объектлар, шул исәптән биналар, корылмалар, тәмамланмаган төзелеш 

объектлары; 

региональ әһәмияткǝ ия объектлар – Россия Федерациясе  

Конституциясе, федераль конституцион законнар, федераль законнар, Татарстан 

Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасы законнары, Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы карарлары  

нигезендә Татарстан Рсепубликасы, Татарстан Республикасы дǝүлǝт хакимияте 

органнары  карамагындагы мәсьәләләр буенча һәм тапшырылган дәүләт 

вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыру өчен кирәк булган  hǝм шәһәр 

округының социаль-икътисадый үсешенә сизелерлек йогынты ясый  торган 

капиталь төзелеш объектлары, башка объектлар hǝм территориялǝр. Региональ 

әһәмияттәге объектларның Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 14 

маддǝсендǝге 3 өлешендә күрсәтелгән тǝртиптǝ Татарстан Республикасы 

территориаль планлаштыру схемасында күрсәтелергә тиешле төрлǝре Татарстан 

Республикасы законы белән билгеләнә; 
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федераль әһәмияткǝ ия объектлар – Россия Федерациясе  Конституциясе, 

федераль конституцион законнар, федераль законнар, Россия Федерациясе  

Президенты карарлары, Россия Федерациясе Хөкүмǝте карарлары нигезендә 

Россия Федерациясе, Россия Федерациясе  дǝүлǝт хакимияте органнары  

карамагындагы мәсьәләләр буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәк 

кирәк булган  капиталь төзелеш объектлары, башка объектлар hǝм 

территориялǝр. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 10 

маддǝсендǝге 1 өлешендә күрсәтелгән өлкәләрдә Россия Федерациясе 

территориаль планлаштыру схемаларында күрсәтелергә тиешле федераль 

әһәмияттәге объектларның төрләре, илнең оборона һәм дәүләт иминлеге 

өлкәсендә федераль әһәмияттәге объектлардан тыш, Россия Федерациясе 

Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә. Россия Федерациясе территориаль 

планлаштыру схемаларында күрсәтелергә тиешле оборона һәм дәүләт иминлеге 

өлкәсендә федераль әһәмияттәге объектларныӊ төрләре Россия Федерациясе 

Президенты тарафыннан билгеләнә; 

җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларынан рөхсәт 

ителгән файдалануның төп төрләре – шǝhǝр төзелеше регламентында аерым 

территориаль зоналарга бǝйле рǝвештǝ күрсǝтелү  сǝбǝпле, шул ук вакытта, 

аларны сайлау җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларының хокук 

иясе тарафыннан, техник регламент таләпләре үтәлгән очракта, мөстәкыйль 

(өстәмә рөхсәтләр һәм килештерүләрдән башка) гамәлгә ашырылучы эшчǝнлек, 

урнаштырылучы объект төрлǝре. Күрсәтелгән  тǝртиптǝ, өстәмә рөхсәт һәм 

килештерүләрдән башка сайлап алу хокукы дәүләт хакимияте органнарына, 

җирле үзидарә органнарына, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләргә, дәүләт 

һәм муниципаль унитар предприятиеләргә кагылмый;  

парковка (машина кую урыны) –  махсус билгелǝнгǝн hǝм кирәк булган 

очракта, җиhазландырылган,  машина юлының бер өлеше һәм (яки) (яисә) 

тротуар, юл кырыенда, эстакада яки күпер, эстакада яки күпер астыныӊ бер 

өлешен билǝгǝн, милекче яки автомобиль юлының башка хуҗасы, җир участогы 

хуҗасы карары бǝлен транспорт чараларын түләүле нигездә яки бушлай  

урнаштыру өчен билгеләнгән машина кую урыны; 

подрядчы –  Россия Федерациясе Гражданлык кодексы нигезендә 

заказчылар белән төзелә торган подряд килешүе һәм (яки) дәүләт яки 

муниципаль контракт буенча эшләр башкаручы физик һәм юридик зат; 

яр буен саклау полосасы – су объектының су саклау зонасы 

территориясенең су объекты (яр буе линиясе) акваториясенә туры килүче һәм 

аның чикләрендә, законнарда каралган очраклардан тыш, хуҗалык һәм башка 

эшчәнлек башкару тыелган өлеше; 

проект документлары – текст формасында һәм карталар (схемалар) 

рәвешендә материалларны үз эченә алган һәм капиталь төзелеш объектларын, 

аларның өлешләрен, капиталь ремонт объектларын төзүне, үзгәртеп коруны 

тәэмин итү өчен архитектура, функциональ-технологик, конструктив һәм 

инженер-техник чишелешләрне билгели торган документлар; 

җир участогы төзелеше проценты – тиешле территориаль зонада 

урнашкан җир участогы мәйданының биналар, корылмалар белән тәэмин 
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ителергә мөмкин булган максималь өлешен  процентларда күрсәтүче шәһәр 

төзелеше регламенты күрсәткече; 

ачык сервитут – чикләнмәгән затлар даирәсе мәнфәгатьләрендә чит җир 

участогыннан (күчемсез милек объектыннан) чикләнгән файдалану хокукы. Бу 

хокук,  әгәр дәүләт, җирле үзидарә яки җирле халык мәнфәгатьләрен тәэмин итү 

өчен Россия Федерациясе законы яки башка хокук акты, Татарстан 

Республикасы хокук акты, Башкарма комитетныӊ хокук акты  белǝн  җǝмǝгать 

тыӊлаулары нǝтиҗǝлǝрен исǝпкǝ алып, җир кишәрлекләрен тартып алмыйча 

гамǝлгǝ ашырыла; 

төзелеш өчен рөхсәт – линияле объект булмаган капиталь төзелеш 

объектын төзегәндә, реконструкцияләгәндә, яисә территорияне планлаштыру 

проекты һәм территорияне межалау проекты белән билгеләнгән таләпләргә туры 

килә торган линияле объектны төзегәндә, үзгәртеп корганда, проект 

документларының шәһәр төзелеше регламентында, территорияне планлаштыру 

проектында hǝм территорияне межалау проектында билгеләнгән таләпләргә 

туры килүен, шулай ук мондый җир участогыннан рөхсәт ителгән файдалану һәм 

Россия Федерациясенең Җир һәм башка законнары нигезендә билгеләнгән 

чикләүләр нигезендә җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектын 

урнаштыруны рөхсәт итүче документ. Төзелешкә рөхсәт төзүчегә, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, Татарстан Республикасы 

законнарында каралган очраклардан тыш, капиталь төзелеш объектын төзү, 

реконструкцияләү хокукын бирә; 

җир участогыннан (күчемсез мөлкәттǝн) рөхсәт ителгән 

файдалану – күчемсез милек объектларын,  шәһәр төзелеше регламенты, Россия 

Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән тǝртиптǝ әлеге объектлардан  

файдалануны чикләү, шулай ук ачык сервитутлар нигезендә файдалану; 

объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт –  капиталь төзелеш объектын 

төзү, реконструкцияләү эшләрен төзелешкǝ рөхсǝт, проект документлары 

нигезендә,  шулай ук төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектын 

төзү, үзгәртеп коруга карата таләпләргә,  җир участогын файдалану рөхсәт 

ителгән җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планын төзүгә рөхсәт алу өчен 

бирелгән датадагы билгеләнешкǝ, яки линияле объектны төзегән, 

реконструкцияләгән очракта территорияне планлаштыру проекты һәм 

территорияне межалау проектына туры китереп тулысынча башкаруны, шулай 

ук Россия Федерациясенең Җир һәм башка законнары нигезендә билгеләнгән 

чикләүләргǝ туры килүен раслаучы документ. 

капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү (линияле 

объектлардан тыш) –  капиталь төзелеш объектының, аның өлешләренең 

параметрларын үзгәртү (биеклек, катлар саны, мәйданы, зурлыгы), шул исǝптǝн, 

капиталь төзелеш обьектын үзгǝртеп кору, өскорма төзү, киӊǝйтү, шулай ук 

капиталь төзелеш объектындагы  төп төзелеш конструкцияләрен алыштыру һәм 

(яки) төзеклǝндерү (мондый конструкцияләрнең аерым элементларыныӊ 

күрсәткечләрен яхшыртучы шундый ук яки башка төр элементлардан тыш); 

линияле объектларны реконструкциялǝү – линияле объектлары яисә 

аларның участоклары (өлешләре) параметрларын үзгәртү. Мондый үзгǝртү 
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объектлар эшчәнлегенең билгеләнгән күрсәткечләрен (егәрлек, йөк 

күтәрүчәнлек һәм башкалар) үзгәртүгә китерә. Υзгǝртү барышынды  мондый 

объектларның полосаларын һәм (яки) сак зоналары чикләрен үзгәртү таләп 

ителә; 

санитар-саклау зонасы – аеруча куллану режимы булган махсус 

территория, аның зурлыгы атмосфера һавасын  пычрату (химик, биологик, 

физик) йогынтысын гигиеник нормативлар белән билгеләнгән кыйммәтләргә 

кадәр,  ә I һәм II дәрәҗәдәге куркынычлылык предприятиеләре өчен гигиена 

нормативлары белән билгеләнгән кыйммәтләргә кадәр, шулай ук халык 

сәламәтлеге өчен яраклы хәвеф зурлыгына кадәр киметүне тәэмин итә; 

капиталь төзелеш объектын сүтү – капиталь төзелеш объектын, шул 

исәптән аның өлешләрен җимерү (табигать күренешләре яки өченче затларның 

хокукка каршы гамәлләре аркасында җимерелүдән тыш), капиталь төзелеш 

объектын, шул исǝптǝн аныӊ өлешлǝрен  сүтеп алу һәм (яки) демонтажлау; 

күчемсез милек төзелешенǝ үзгәрешләр – күчемсез милек объектларында  

төзелешкә рөхсәт нигезендә (төзелешкә рөхсәт бирү таләп ителми торган 

очраклардан тыш) башкарыла торган яңа төзелеш, реконструкция, янкорма, 

төзелешләрне сүтү, җир эшләре, гамәлгә ашырыла торган башка үзгәрешләр; 

төзелеш– биналар, корылмалар төзү (шул исәптән сүтелә торган капиталь 

төзелеш объектлары урынында); 

территориаль планлаштыру– территорияләрне үстерүне, шул исәптән 

функциональ зоналар урнаштыру, федераль әһәмияткǝ ия объектларны, 

региональ әһәмияткǝ ия объектларны, җирле әһәмияткǝ ия объектларны билгеләү 

өчен планлаштыру; 

территориаль зоналар – Кагыйдәләрдә чиклǝре hǝм  шәһәр төзелеше 

регламентлары билгеләнгән зоналар; 

гомуми файдаланудагы территорияләр– чикләнмәгән затлар 

тоткарлыксыз файдаланучы территорияләр (шул исәптән мәйданнар, урамнар, 

юллар, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе 

полосалары, скверлар, бульварлар); 

техник регламентлар – Россия Федерациясе халыкара килешүе нигезендǝ 

Россия Федерациясе законнарында яисә федераль законда, Россия Федерациясе 

Президенты Указы белән яйсǝ Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белǝн  

билгеләнгән тәртиптә ратификацияләнгән,  техник җайга салу объектларына 

(продукция, шул исәптән биналарга, төзелмәләргә һәм корылмаларга, 

җитештерү процессларына, эксплуатацияләүгә, саклау, ташу, гамәлгә ашыру һәм 

утильләштерү процессларына) карата мәҗбүри таләпләр билгелǝүче 

документлар; 

капиталь төзелеш объектларын шартлы рәвештә файдалануныӊ 

рөхсәт ителгән төрләре –  шәһәр төзелеше регламентлары составында тиешле 

территориаль зоналарга карата Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 39 маддǝсенǝ, Кагыйдәләргǝ нигезлǝнеп рөхсǝт алганда атамалары 

билгеләнгән, техник регламентлар таләпләрен үтǝү шарты белǝн  җир 

участокларында эшчәнлек алып бару, объектлар урнаштыру; 
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территориялǝрнеӊ тортыклы үсеше – шәһәр төзелеше буенча эшчәнлекне 

тормышка ашырганда куркынычсызлыкны һәм кеше тормышының уңай 

шартларны тәэмин итү, хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең әйләнә-тирә мохиткә 

тискәре йогынтысын чикләү һәм хәзерге һәм киләчәк буыннар мәнфәгатьләрендә 

табигый ресурсларны саклауны һәм рациональ файдалануны тәэмин итү; 

функциональ зоналар – чикләре һәм функциональ билгеләнеше 

территориаль планлаштыру документлары белән билгеләнгән зоналар;  

шǝхси сервитут – суд карары яисә җир участогы һәм (яки) капиталь 

төзелеш объекты хуҗасы булган зат белǝн аның мәнфәгатьләрендә сервитут 

билгеләүне таләп итүче зат арасында килешү нигезендǝ билгеләнә торган чит 

җир кишәрлегеннән һәм (яки) капиталь төзелеш объектыннан чикләнгән 

файдалану хокукы; 

планлаштыру структурасы элементы – шǝhǝр территориясе өлеше 

(квартал, микрорайон, район hǝм башка шундый элементлар). Планлаштыру 

структурасы элементлары төрләре Россия Федерациясе Хөкүмәтенең вәкаләтле 

федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә; 

бина катлары – җир өстендǝге (шул исәптән мансардлар) һәм цоколь 

катының (әгәр дә өске өлеше тротуар яки фундамент өслегеннǝн ике метрдан да 

ким булмаса) суммасыннан билгеләнгән катлар саны.  

2 маддǝ. Кагыйдәләрнеӊ билгеләнеше һәм составы нигезләре  

1. Кагыйдәләр Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, Россия 

Федерациясе Җир кодексы нигезендә Яр Чаллы шәһәрендә җирдән файдалану 

һәм төзелешләрне җайга салу системасын кертәләр, система шәһәрнең тотрыклы 

үсеше өчен шартлар тудыру,  әйләнә-тирә мохитне һәм мәдәни мирас 

объектларын саклау; гражданнар хокукларын яклау,  җирдән файдалану һәм 

төзелеш буенча барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне гамәлгә ашыру 

барышында физик һәм юридик затлар хокукларының тигезлеген тәэмин итү; 

капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау 

кагыйдәләре һәм шартлары турында ачык мәгълүмат бирүне тәэмин итү; 

капиталь төзелеш объектларын төзүне, үзгәртеп коруны гамәлгә ашыру 

максатларында дәүләт яки муниципаль милектә булган җир участокларын бирү 

өчен документлар әзерләү; төзелгән территорияләрне үстерү; капиталь төзелеш 

объектларын төзү һәм файдалануга карата төзелеш ниятләренең шәһәр төзелеше 

регламентларына туры килүен контрольдә тоту өчен шәһәр төзелешен 

зоналаштыруга нигезләнә. 

2. Шәһәр төзелешен зоналаштыруга нигезләнеп җирдән файдалану һәм 

төзелешләрне җайга салу системасын кертүнеӊ  максатлары: 

1) муниципаль берәмлек үсеше планнары һәм программаларын, 

инженерлык, транспорт белән тәэмин итү һәм социаль хезмәт күрсәтү 

системаларын гамәлгә ашыру, әйләнә - тирә мохитне һәм мәдәни мирас 

объектларын саклау өчен шартлар тудыру; 

2) шәһәр территорияләрен планлаштыру өчен шартлар тудыру; 

3) күчемсез милек объектларыныӊ хокук  иялǝре һәм күчемсез милек 

объектларына ия булу, файдалану һәм алар белән эш итү хокукын алырга теләгән 

затларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тәэмин итү; 
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4) инвестицияләр җәлеп итү өчен уңай шартлар тудыру, шул исәптән шәһәр 

төзелеше регламентлары нигезендә күчемсез мөлкәтнең рөхсәт ителгән иң 

нәтиҗәле төрләрен сайлау мөмкинлеген бирү юлы белән;  

5) билгеләнгән очракларда иҗтимагый фикер алышулар яисә җәмәгать 

тыңлаулары уздыру юлы белән гражданнарның ирекле мәгълүмат алуын һәм 

аларның шәһәр үсеше, җирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча 

карарлар кабул итүдә катнашуын тәэмин итү; 

6) гражданнарның һәм юридик затларның хокукларын үтәүне контрольдә 

тотуны тәэмин итү. 

3. Кагыйдәләр түбǝндǝге эшчәнлекне регламентлый: 

1) дәүләт яисә муниципаль җирләр составыннан физик һәм юридик затларга 

бүлеп бирелә торган территорияләрне һәм җир участокларын шәһәр төзелешенǝ 

әзерләү; 

2) җәмәгать билгеләнешендәге җирләрнең чикләрен билгеләү, үзгәртү, 

теркәү һәм аларны куллану; 

3) шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча җәмәгать фикер 

алышулары яки җǝмǝгать тыңлаулары үткәрү (Генераль план проекты буенча 

җәмәгать фикер алышуларыннан яисә җǝмǝгать тыңлауларыннан тыш); 

4) дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир участокларын резервлау һәм 

алу, ачык сервитутлар билгеләү турында карарлар кабул итү өчен шәһәр 

төзелеше нигезләрен әзерләү; 

5) проект документларын эшләү, килештерү һәм раслау;  

6) төзүгә, яңа төзелгән, үзгәртеп корылган объектларны куллануга 

тапшыруга рөхсәт бирү, җир участогына яки капиталь төзелеш объектына рөхсәт 

ителгән файдалану төрен үзгәртүгә рөхсәт бирү, рөхсәт ителгән төзелешнең, 

капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чик параметрларын 

үзгǝртүгǝ рөхсәт бирү; 

7) күчемсез милекне куллануга һәм төзелеш үзгәрешләренә контрольлек 

итү, законда билгеләнгән очракларда һәм тәртиптә штраф санкцияләре 

куллануны контрольдә тоту. 

4. Кагыйдәләр белән беррәттән кулланыла: 

1) закон нигезендә кешеләргә тормыш һәм сәламәтлек куркынычсызлыгын, 

капиталь төзелеш объектларының ышанычлылыгын һәм иминлеген тәэмин итү, 

милекне яклау, әйләнә-тирә табигый мохитне һәм мәдәни мирас объектларын 

саклау максатларында кабул ителгән техник регламентлар (алар билгелǝнгǝн 

тǝртиптǝ гамǝлгǝ кергǝнче – «Техник җайга салу турында» Федераль законга һәм 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына каршы килмәгән өлешендә 

норматив техник документлар); 

2) җирдән файдалануны һәм төзелешләрне җайга салу мәсьәләләре буенча 

башка муниципаль хокукый актлар. Күрсәтелгән актлар Кагыйдәләргә каршы 

килми торган өлештә кулланыла.  

5. Кагыйдǝлǝр преамбула, I, II, III бүлеклǝрдǝн тора. 

6. Кагыйдәләр дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, 

физик һәм юридик затлар, шәһәр территориясендә шәһәр төзелеше эшчәнлеген 
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җайга салучы һәм контрольдә тотучы вазыйфаи затлар тарафыннан үтәлергә 

тиеш. 

 3. маддǝ. Шәһәр төзелеше регламентлары һәм аларны куллану 

1. Җирдән файдалану һәм төзү буенча карарлар территориаль планлаштыру 

документларындагы, шǝhǝрнеӊ Генераль планын да кертеп,  территориаль 

планлаштыру турындагы нигезләмәләрне исәпкә алып, территорияне 

планлаштыру документлары һәм Кагыйдәләр нигезендә билгеләнгән шәһәр 

төзелеше регламентлары нигезендә кабул ителә hǝм территориаль зона 

чиклǝрендǝ гамǝлдǝ булып, территораль зонада  урнашкан җир участокларына, 

башка күчемсез милек объектларына милек формасына бәйсез рәвештә бертигез 

көчкǝ ия. 

2. Шәһәр төзелеше Регламентының гамәли көче шәһәр төзелешен зоналау 

картасында билгеләнгән территориаль зона чикләрендә урнашкан барлык җир 

участокларына һәм капиталь төзелеш объектларына тигез дәрәҗәдә кагыла.    

Шәһәр төзелеше регламентларының гамәли көче җир кишәрлекләренә һәм 

аларда урнашкан  түбǝндǝге капиталь төзелеш объектларына кагылмый: 

 1) мәдәни мирас объектларының бердәм дәүләт реестрына кертелгән 

һәйкәлләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә (тарихи hǝм мǝдǝни 

hǝйкǝллǝр), шулай ук мәдәни мирас объектлары  буларак яңа билгелǝнгǝн 

һәйкәлләр һәм ансамбльләр территорияләре,  аларны реставрациялǝү, 

консервацияләү, яңарту, ремонтлау һәм җайлаштыру тәртибе турындагы карар 

мәдәни мирас объектларын саклау турындагы законнар нигезендә шәһәр 

төзелешен зоналаштыру системасыннан тыш вәкаләтле органнар тарафыннан 

кабул ителә; 

2) гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрендә; 

3) линияле объектлар урнашкан объектлар – аларны урнаштыру  турында 

карар  шәхси максатчан билгеләнеш нигезендә вәкаләтле органнар тарафыннан 

кабул ителǝ; 

4) файдалы казылмалар чыгару өчен бирелгән  объектлар –  аларны куллану 

турында карарлар җир асты казылмалары хакындагы  законнар нигезендә 

вәкаләтле органнар тарафыннан кабул ителә. 

3. Территориаль зоналар чикләре һәр җир участогының (линия 

объектларындагы җир кишәрлекләреннән тыш) шәһәр төзелеше зоналары 

картасында билгелǝнгǝн  территориаль зоналарныӊ берсенǝ генә тǝӊгǝл килү  

таләбенǝ җавап бирергә тиеш.  

Планлаштыру структурасы элементлары чикләрендә җир участоклары 

билгеләнмәгән очракта, планлаштыру элементларына, планлаштыру 

элементлары өлешләренә карата  түбǝндǝге таләпләр үтәлгәндә, җир 

участоклары бүлеп бирү буенча алдагы гамәлләр (Кагыйдәләр үз көченǝ 

кергәннән соң кылынган  гамәлләр) кылу талǝбе белǝн территориаль зоналар 

билгеләү рөхсәт ителә:  

1) территориаль зоналарның билгеләнгән чикләрен исәпкә алып башкарыла; 

2) территориаль зоналарның элек билгеләнгән чикләрен үзгәртү өлешендә 

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү өчен нигез булып тора. 
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 Бер үк җир участогы,  әлеге маддǝнеӊ 3 нче өлешендә билгеләнгән гамәлләр 

тәмамланмаган очраклардан тыш, шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында 

бүлеп бирелгән ике яки аннан да күбрәк территориаль зонада бер үк вакытта була 

алмый.  

Территориаль зона чикләре һәм шәһәр төзелеше регламентлары күчемсез 

милекнең функциональ һәм параметр характеристикаларыныӊ уртаклыгын 

исәпкә алып билгеләнә.  

Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында территориаль зона чикләре 

түбǝндǝгечǝ билгелǝнǝ: 

1)  транспорт хǝрǝкǝте агымнары, магистраль, урам, юл, юл кисешлǝре  

линияләре буенча; 

 2) кызыл линияләр буенча; 

 3) җир участоклары чикләре буенча; 

 4) коммуникацияләр өчен бүлеп бирелгән полосаларның чикләре яки 

күчǝрлǝре буенча; 

5) шәһәр районнарының административ чикләре буенча;  

6) табигый объектларның чикләре буенча; 

7) башка чикләр буенча. 

4. Мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча чикләүләр гамәлдә 

булган зоналар картасында (2 нче кушымта) мәдәни мирас объектларын саклау 

турында законнар нигезендә кабул ителгән мәдәни мирас объектларын саклау 

зоналары проекты карарлары, мондый зоналар чикләре өлешендә башка 

документлар күрсәтелә. 

Кагыйдәләргә мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты, аларны 

саклау шартлары буенча башка чикләүләр документлар белән билгеләнгән 

мәдәни мирас объектлары тасвирламасы кертелә. Бу чикләүләр күрсәтелгән 

зоналар чикләрендә гамәлдә һәм аларга түбǝндǝгелǝр керә: 

1) төзү, реконструкцияләү планлаштырылган капиталь төзелеш 

объектларыныӊ тарихи мохиткǝ (гамәлдәге капиталь төзелеш объектларына) 

туры килүе; 

2) төзелүче, төзеклǝндерелүче  объектларныӊ гамǝлдǝге архитектурага  

яраклашуы. 

5. Экологик һәм санитар-эпидемиологик шартлар буенча чикләүләр гамәлдә 

булган зоналар карталарында (3 нче кушымта) федераль законнары нигезендә 

әйләнә-тирәлекне саклау, экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм 

халыкның сәламәтлеген саклау максатларында күчемсез милек объектларыннан 

файдалануга чикләүләр кертелгән зоналар сүрәтләнә. Күрсәтелгән чикләүләр  

Кагыйдәләрдә бәян ителǝ. 

6. Тиешле территориаль зоналарга карата билгеләнгән шәһәр төзелеше 

регламентлары карталарда (2, 3, 4 кушымталар) күрсәтелгән чикләүләр зоналары 

чикләрендә урнашкан күчемсез милек объектларына карата Кагыйдәләрдәге 

чикләүләрне исәпкә алып кулланыла. 

 7. Шәһәр чикләрендә урнашкан һәр күчемсез милек объекты өчен рөхсәт 

ителгән файдалану түбǝндǝгелǝргǝ туры килергǝ тиеш:  

1) Кагыйдәләр белǝн билгелǝнгǝн  шәһәр төзелеше регламентларына; 
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2) күчемсез милек объекты мәдәни мирас объектларын саклау зонасында 

урнашкан очракларда -  мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча 

чикләүләргǝ; 

3) күчемсез милек объекты тиешле чикләүләр гамәлдә булган зоналарда 

урнашкан очракларда -  экологик һәм санитар-эпидемиологик шартлар буенча 

чикләүләргǝ;  

4) күчемсез милек объектыннан файдалануныӊ документлаштырылган 

(ачык сервитутлар билгеләү турында норматив хокукый актлар, шәхси 

сервитутлар билгеләү турында килешүлǝр, законнар белән каралган башка 

документларны да кертеп) чиклǝүлǝргǝ. 

8.  Кагыйдǝлǝрнеӊ күчемсез милектǝн файдалануга рөхсәт  төрлǝре 

өлешендǝ Шәһәр төзелеше регламенты түбǝндǝгелǝрне үз эченә ала: 

1) файдалануныӊ рөхсәт ителгән төп төрләре, техник регламентларны үтәү 

шартларында (билгеләнгән тәртиптә алар үз көченә кергәнче «Техник җайга салу 

турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына 

каршы килмәгән өлешендә норматив техник документларда) тыелмый; 

 2) файдалануныӊ шартлы рәвештә рөхсәт ителгән төрләре - иҗтимагый 

фикер алышулар яки җǝмǝгать тыңлаулары үткәрү процедурасын кулланып 

үткәрелә торган махсус килештерү нәтиҗәләре нигезендǝ рөхсәт алуны таләп 

итǝ. Әгәр җир участогын яки капиталь төзелеш объектын шартлы рәвештә рөхсәт 

ителгән файдалану төре шәһәр төзелеше регламентына иҗтимагый алышулар 

яки шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү белән 

кызыксынган физик яки юридик зат инициативасы буенча җǝмǝгать тыңлаулары 

үткәргәннән соң Кагыйдәләргә кертелгән булса, мондый затка шартлы рәвештә 

рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү турындагы карар иҗтимагый фикер 

алышулар яисә җǝмǝгать тыңлаулары үткәрмичә кабул ителә; 

3) рөхсәт ителгән файдалануның ярдǝмче төрләре фǝкать  рөхсәт ителгән 

һәм шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләренә карата рөхсәт ителә hǝм 

алар белǝн берлектǝ кулланыла.  

9. Җир участокларыннан һәм капиталь төзелеш объектларыннан 

файдалануныӊ рөхсәт ителгән төрен икенче төргǝ алыштыру  техник регламент 

таләпләрен үтәү шарты белән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла (билгеләнгән тәртиптә алар үз көченә кергәнче «Техник җайга салу 

турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына 

каршы килмәгән өлешендә норматив техник документлар нигезендǝ). 

Җир участокларыныӊ һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт ителгән 

файдалану төре  башка рөхсәт ителгән файдалану төренǝ үзгәргәндә hǝм ǝлеге 

үзгǝрешлǝр капиталь төзелеш объектларының конструктив, ышанычлылык һәм 

куркынычсызлык сыйфатларына кагылганда, Кагыйдәләрдә билгеләнгән 

тәртиптә бирелә торган төзелешкә рөхсәт алу зарур.  

Җир участокларыныӊ һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт ителгән 

файдалану төре  башка рөхсәт ителгән файдалану төренǝ үзгәргәндә hǝм ǝлеге 

үзгǝрешлǝр капиталь төзелеш объектларының конструктив һәм ышанычлылык 

һәм куркынычсызлык сыйфатларына кагылмаганда, җир участогы һәм капиталь 
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төзелеш объектына карата хокук иясе шәһәр Башкарма комитетына куллану 

төрен үзгәртү нияте турында  язмача хәбәр җибәрә.  

Җир участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын файдалануның 

рөхсәт ителгән төп төрен шартлы рөхсәт ителгән файдалану төренә үзгәртү 

турында карарлар Кагыйдәләр нигезендә кабул ителә.  

10. Шәһәр төзелеше регламентлары күчемсез милек объектларыныӊ рөхсәт 

ителгән төзелеш үзгәрешләренең чик параметрлары өлешендә түбǝндǝгелǝрне үз 

эченә алырга мөмкин: 

1) җир участокларыныӊ үлчǝме (минималь һәм/яки максималь), шул 

исәптән урам (юл йөрү) һәм җир участокларыныӊ чик тирәлеге буенча 

участокларның чик үлчǝмнǝренеӊ линияле үлчǝмен  дә кертеп;  

2)  чик сызыгыннан читтǝ төзелеш башкару тыелган "төзелеш ноктасы"ннан 

(төзелешләрне җайга салу линияләреннǝн) минималь ераклыктагы чигенешлǝр; 

3) корылмаларныӊ иң чик (максималь һәм/яки минималь) этаж саны 

(биеклек);   

4) участоклардагы төзелешенең максималь проценты; 

5) җир участокларыннан төзелеш эшлǝре башкару максатында 

файдалануныӊ  максималь коэффициентын (гамǝлдǝге hǝм төзелǝчǝк  

корылмалар мǝйданы суммасыныӊ җир участогы мǝйданына карата 

вакланмасы); 

6) башка параметрлар. 

Күрсәтелгән параметрлар һәм аларның чик дәрәҗәләренеӊ яраклашуы 

шәһәр төзелеше зонасында бүлеп бирелгән һәр территориаль зонага индивидуаль 

рәвештә билгеләнә.  

Күчемсез милектǝн файдалануныӊрөхсǝт ителгǝн төрлǝре буенча  бүлеп 

бирелгǝн рөхсәт ителгән төрләрнеӊ параметрлары буенча төрлечǝ 

яраклаштырылган, рөхсәт ителгән күчемсез милек төрләренең бертөрле 

исемлегенǝ берничǝ кечкенǝ зона  булырга мөмкин. 

 Чик параметрларның төрләре, аларның зурлыкларын төрле территориаль 

зоналарга карата билгеләү белән, Кагыйдәләргә, шул исәптән территорияне 

планлаштыру буенча расланган документлар нигезендә әзерләнгән 

тәкъдимнәрне файдаланып, эзлекле рәвештә үзгәрешләр кертү юлы белән 

артырга мөмкин.  

11. Техник регламентларга (билгеләнгән тәртиптә алар үз көченә кергәнче 

«Техник җайга салу турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексына каршы килмәгән өлешендә норматив техник 

документларга) туры килгән очракта, аерым җир участоклары чикләрендә 

(электр, су, газ белән тәэмин итү, канализация, телефонлаштыру һәм башкалар) 

күчемсез милектǝн рөхсәт ителгән файдалануны гамәлгә ашыруны тәэмин итүче 

инженер-техник объектлар, корылмалар һәм коммуникацияләр һәрвакыт рөхсәт 

ителǝ. 

Капиталь төзелеш объектларының бер яки берничә планлаштыру 

структурасы территориясе чикләрендә эшләвен һәм нормаль эксплуатацияләүне 

тәэмин итү өчен билгеләнгән, урнаштыру шартлары  аерым җир участогы, 

санитар-яклау, башка саклау зоналары таләп итүче инженерлык-техник 
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объектлар, корылмалар территорияне планлаштыру документлары белән 

билгеләнә.»; 

2)  5 маддǝне яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«5 маддǝ. Кагыйдәләрнең Генераль план һәм территорияне планлаштыру 

буенча документлар белән бǝйлǝнеше 

1. Кагыйдәләр үз көченǝ кергәннән соң, аӊа кадǝр  шәһәр Башкарма 

комитеты раслаган территорияне планлаштыру буенча документлар 

Кагыйдәләргә каршы килмәгән өлешендә гамәлдә.   

2. Шǝhǝр территориясе буенча  Генераль планга үзгәрешләр кертү, 

территориаль планлаштыруның башка документларын раслау Кагыйдәләрнең 

автомат рǝвештǝ үзгәрүенә китерми. 

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турындагы мәсьәләне карау өчен нигезлǝр: 

1) Генераль планга үзгәрешләр кертү нәтиҗәсендә Кагыйдәләрнең Генераль 

планга туры килмǝве; 

2) Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән башкарма хакимиятнең 

федераль органыннан Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда 

үтәү өчен мәҗбүри булган  аэродром яны териториясендǝге күчемсез милек 

объектларын куллануны чикләүне (Кагыйдǝлǝрдǝ күрсǝтелгǝн) бетерү турында 

күрсәтмәләр керү; 

3) территориаль зона чикләрен үзгәртү, шәһәр төзелеше регламентларын 

үзгәртү турында тәкъдимнәр керү;  

4) шәһәр төзелеше зонасыннан файдалану картасында күрсәтелгән 

территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән 

файдалануның аерым шартлары булган зоналар чикләре турында мǝгълүматныӊ 

Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында күрсәтелгән зоналар, территорияләр 

турында мǝгълүматка туры килмǝве;  

5) шәһәр төзелеше регламенты белǝн билгеләнгән,  федераль, региональ һәм 

җирле әһәмияткǝ ия  истәлекле урыннар территорияләреннән тулысынча яки 

өлешчә файдалану шартларында җирләрнең һәм капиталь төзелеш 

объектларының урнашуы буенча чиклǝүлǝренеӊ Бердәм дәүләт күчемсез милек 

реестрында  мондый зона hǝм территория чиклǝрендǝ күчемсез милек 

урнаштыру  чиклǝүлǝренǝ туры килмǝве; 

6) территориянең аерым файдалану шартларына ия зонасын билгеләү, 

үзгәртү, мондый билгелǝнешне бетерү, мәдәни мирас объекты, федераль 

әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе, региональ әһәмияттәге тарихи җирлек 

территориясе чикләрен билгеләү, үзгәртү. 

3. Кагыйдәлǝр гамәлгә кертелгәннән соң Башкарма комитет Җитәкчесе 

Башкарма комитетның вәкаләтле органы, җирдән файдалану һәм төзелеш буенча  

комиссия бәяләмәләреннǝн чыгып түбǝндǝге карарлар  кабул итәргә хокуклы: 

1) Кагыйдәләрне исәпкә алып, Генераль планга үзгәрешләр кертү турында 

тәкъдимнәр әзерләү хакында;  

2) территорияне планлаштыру буенча элек расланган һәм тормышка 

ашырылмаган документацияне, шул исәптән шәһәр төзелеше регламентларының 

Кагыйдәләр белән билгеләнгән өлешен Кагыйдǝлǝр белǝн  тәңгәлләштерү; 
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3) билгеләнгән тәртиптә расланганнан соң, территориаль зоналар чикләрен, 

территориаль зоналар составын, күчемсез мөлкәтнең рөхсәт ителгән төрләре 

исемлеген, җир участокларыныӊ чик зурлыкларын һәм рөхсәт ителгән 

төзелешнең тиешле территориаль зоналарга карата чик параметрларына 

төгәллек кертү, үзгәртү өлешендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турында 

тәкъдимнәр әзерләү өчен нигез буларак кулланылучы документлар ǝзерлǝү 

хакында.»; 

3)  9-10  маддǝлǝрне яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«9 маддǝ. Җирдән файдалану һәм төзелеш буенча  Комиссия: 

1. Җирдән файдалану һәм төзелеш буенча  Комиссия (алга таба – Комиссия) 

Башкарма комитет каршында даими эшләүче консультатив орган булып тора һәм 

Кагыйдәләрне гамәлгә ашыруны тәэмин итү өчен оештырыла.  

 Комиссия  Кагыйдәләр. Комиссия турында Нигезнамә,  Комиссия 

эшчәнлеген регламентлаучы башка документлар нигезендә оештырыла һәм 

эшчәнлеген гамәлгә ашыра.  

2. Комиссия: 

1) иҗтиагый фикер алышулар яки җǝмǝгать тыңлаулары үткәрүгә кадәр 

этапта шәһәр җирле үзидарә органы инициативасы буенча әзерләнә торган әлеге 

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр проектларын карауны 

тәэмин итә; 

2) Кагыйдәләргǝ нигезендә иҗтимагый фикер алышулар яисә җǝмǝгать 

тыңлаулары үткәрә;  

3) шәһәр Хакименǝ иҗтимагый фикер алышу яки җәмәгать тыңлаулар 

нәтиҗәләре буенча бәяләмә, шәһәр Башкарма комитетының җирдән файдалану 

һәм төзелеш мәсьәләләренә кагылышлы карарлары уңаеннан физик һәм юридик 

затларның мөрәҗәгатьләре белән бәйле бәхәсләрне судка кадәр җайга салу 

буенча тәкъдимнәр әзерли; 

4) норматив хокукый актлар проектларын, Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру 

һәм куллануга бәйле башка документлар әзерләүне оештыра. 

Комиссия эше турында мәгълүмат барлык кызыксынган затлар өчен ачык 

булып тора. 

 10 маддǝ. Җирдән файдалану һәм төзелеш өлкәсендә җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләре 

1. Шǝhǝр Советы вәкаләтләре: 

1)  муниципаль милектә булган җирләрдән гражданнарга шәхси ярдәмче 

хуҗалык һәм шәхси торак төзелеше алып бару өчен милеккә бирелә торган җир 

участокларыныӊ чик (максималь һәм минималь) зурлыгын билгеләү; 

2) Кагыйдәләргә кертелә торган үзгәрешләрне раслау. 

2. Шǝhǝр Хакиме вәкаләтләре:  

1) Кагыйдәлǝргǝ үзгәрешләр кертү проекты буенча иҗтимагый фикер 

алышулар яки җǝмǝгать тыңлаулары билгелǝү.  

3. Башкарма комитет вǝкалǝтлǝре: 

1) шәһәрнең Генераль планын, торак районнарны планлаштыру 

проектларын, шәһәр бюджетыннан финанслана торган инженерлык белән 
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тәэмин итүнең тармак схемаларын һәм межалау проектларын эшләүгǝ һәм 

тормышка ашыруга заказ бирүче функцияләрен башкару; 

2) муниципаль милектә булмаган электр, җылылык, газ, су үткәрү, 

канализация, телекоммуникация һәм башка челтәрләр һәм корылмалар төзү 

схемалары һәм планнары буенча оешмаларга бәяләмәләр бирү; 

3) Татарстан Республикасы территорияләрен үстерүнең шәһәр төзелешен 

планлаштыруның территориаль комплекслы схемаларын, инженерлык 

транспорт һәм социаль инфраструктураны үстерү һәм Татарстан Республикасы 

территориясен төзекләндерү схемаларын һәм проектларын, Татарстан 

Республикасы максатчан программаларының шәһәр төзелеше бүлекләрен һәм 

Татарстан Республикасы территориясен социаль-икътисадый үстерү 

программаларын карауда һәм килештерүдә катнашу; 

4) шәһәр төзелеше документларын эшләү һәм тормышка ашыруны 

контрольдә тоту;  

5) шәһәр төзелеше документларын эшләү өчен билгеләнгән тәртиптә шәһәр 

төзелеше  буенча йөкләмәләр бирү; 

6) шәһәр төзелеше һәм проектлау, муниципаль берәмлек территориясенеӊ 

архитектура-сәнгатьчǝ бизǝлеше һәм төзекләндерү документларын эшләүгǝ 

конкурслар оештыру һәм үткәрү; 

7) гамәлдәге төзелеш (терәк план) планын, элемтә корылмаларын һәм 

коммуникацияләрен урнаштыру планын һәм линия җиһазларын, җир төзелеше 

һәм шәһәр төзелеше документлары кадастрын алып бару; 

 8) Генераль планга нигезлǝнеп, халыкка хезмәт күрсәтүне гамәлгә 

ашыручы һәм шәһәрнең комплекслы социаль-икътисадый үсешен тәэмин итүче 

гамәлдәге һәм төзелүче, аерым торучы һәм  янкорма объектларны функциональ 

билгеләнешен билгелǝү; 

9) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендә 

шәһәр территориясендә урнашкан капиталь төзелеш объектларын төзүгә, 

реконструкцияләүгә һәм капиталь ремонтлауга рөхсәт бирү; 

10) шәһәр территориясендә урнашкан капиталь төзелеш объектларын төзү, 

реконструкцияләү,  төзелгǝн,  яӊартылган, капиталь ремонтланган объектларны 

файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү; 

11) шәһәр территориясендә урнашкан капиталь төзелеш объектларына 

рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрларыннан читлǝшүгǝ рөхсәт бирү; 

12) шәһәр территориясендә урнашкан җир участогын, капиталь төзелеш 

объектын шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү;  

13) җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планын бирү; 

14) шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасын алып 

бару; 

15) җир участоклары чикләре проектларын раслау; 

16) җирдǝн файдалануга һәм  аны саклауга муниципаль җир контролен 

гамәлгә ашыру; 

17) билгеләнгән тәртиптә, шул исәптән муниципаль ихтыяҗлар өчен җир 

участокларын сатып алу юлы белǝн җир алу; 
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18) Кагыйдәләргә үзгәрешләр әзерләү һәм аларны Шәһәр Советы раславына 

кертү.»;  

4)  15-16 маддǝлǝрне яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«15 маддǝ. Төзелеш өчен өченче затлар хокукларыннан ирекле җир 

участокларын ачыклау максатыннан, гариза бирүчелǝр тǝкъдиме белǝн 

гамǝлдǝге төзелеш территориясен шǝhǝр төзелешенǝ ǝзерлǝү 

ϴченче затлар хокукларыннан ирекле булган гамәлдәге җир 

участокларында төзелеш белән кызыксынган затлар, төзелеш өчен һәм үз 

хисабына территорияләрне шәһәр төзелешенǝ ǝзерлǝү өчен тиешле гариза белән 

вәкаләтле органга мөрәҗәгать итәләр. 

Гариза, әгәр шәһәр Башкарма комитетының хокукый акты белән башкача 

билгеләнмәгән булса, ирекле формада языла.  

Гаризага теркәлә торган материалларда булырга тиеш: 

1) мөрәҗәгать итүче тәкъдим иткән өченче затлар хокукларыннан ирекле 

җир участогындагы территорияне күрсәтү (шул исәптән җир участогы 

билгеләнеше белән тиешле схема рәвешендә дә); 

2) мөрәҗәгать итүченең инвестицион-төзелеш ниятләре, алар  тиешле җир 

участогының территориаль зонасына карата кагыйдәләр белән билгеләнгән 

шәһәр төзелеше регламентларына каршы килергә тиеш түгел; 

3) җир участогында шǝhǝр төзелеше планы проектын ǝзерлǝү hǝм Башкарма 

комитет Җитǝкчесенǝ  расларга бирү өчен кирәкле башлангыч мәгълүмат алуга 

гариза,   гариза бирүче  межалау проектын территорияне планлаштыру проекты 

составында  яки аерым документ рәвешендә эшләргǝ әзерлеген күрсǝтǝ.  

2. Вәкаләтле орган ике эш көне дәвамында  гаризаныӊ билгеләнгән 

таләпләргә туры килүен тикшерә һәм, гариза билгеләнгән таләпләргә туры 

килгән очракта, аны теркәүгǝ ала. Башка очракта гариза теркәлми һәм эшләп 

бетерү өчен гариза бирүчегә кире кайтарыла. Гариза теркәлгән көннән алып җиде 

эш көне дәвамында Башкарма комитетның архитектура, шәһәр төзелеше һәм 

торак үсеше идарәсе гариза бирүчегә бǝялǝмǝ әзерли һәм җибәрә. Бǝялǝмǝдǝ 

түбǝндǝгелǝр күрсǝтелергǝ тиеш:  

1) тиешле территориядә өченче затлар хокукларыннан ирекле булган җир 

участогы  булу, аны бирү мөмкинлеге  булу яки булмау турында күрсәтмә;  

2) җир участогын бирү мөмкин булган очракта: 

а) территорияне әзерләү юлы белән планлаштыру буенча эш алымнары 

турында карар:  соралган җир участогы чикләрен планлаштыру структурасы 

элементының кызыл линияләрен билгеләмичә яисә үзгәртмичә билгеләгән 

очракта - территорияне межалау проекты, башка очракларда -  составында 

территорияне межалау проекты булган территорияне планлаштыру проекты 

б) гариза бирүчегә түбǝндǝгелǝрне үз хисабына  эшлǝүне тәэмин итү 

тәкъдиме: җир участогы бирү буенча эшләр башкару өчен кирәкле беренчел 

мәгълүмат әзерләү hǝм аныӊ нигезендǝ территорияне планлаштыру буенча 

документларны һәм аның составындагы җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше 

планын билгеләнгән тәртиптә әзерләү, тикшерү һәм раслау. 

Бǝялǝмǝдǝ шулай ук тиешле территориядә җир участогының өченче 

затларның хокукларыннан ирекле булмавы белән бәйле рǝвештǝ нәтиҗәләрнең 
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җитмәү куркынычы мөрәҗәгать итүче – территорияне шәһәр төзелешенǝ әзерләү 

тǝкъдимен керткǝн  инициаторга бǝйле икǝнлеге турында күрсәтмә булырга 

тиеш. 

3. Мөрәҗәгать итүче шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат 

системасында булган документларны һәм материалларны, башка мәгълүмат 

чыганакларын файдаланып, беренчел мәгълүмат әзерләүне  түбǝндǝге ысуллар 

белǝн башкара:  

1) мөстǝкыйль рǝвештǝ; 

2) вәкаләтле орган, шәһәр Башкарма комитетының башка органнары 

тарафыннан бирелгән мәгълүматтан файдалану юлы белǝн; 

3) законнар нигезендә әлеге маддǝнеӊ 4 өлешендә билгеләнгән эшләрне 

башкара ала торган оешмалар белән башлангыч мәгълүмат әзерләү буенча 

хезмәт күрсәтү турында килешүләр төзү юлы белǝн. 

4. Җир участогының өченче затлар хокукларын формалаштыру өчен бүлеп 

бирелгән территорияне шәһәр төзелешенә әзерләү эшләрен башкару өчен кирәк 

булган беренчел мәгълүмат үз эченә  түбǝндǝгелǝрне ала:  

1) вәкаләтле орган билгеләгән масштабта территорияне топографик 

нигезләү;  

2) милек объектларын дәүләт кадастр исәбенә алуны һәм күчемсез милек 

объектларына хокукларны,м алар белән алыш-бирешләрне дәүләт теркәвенә 

алуны гамәлгә ашыручы органнар, оешмалар тарафыннан алынган территорияне 

планлаштырырга тиешле территорияләрдә урнашкан хокук субъектлары, хокук 

төрлǝре һәм җир участокларына хокук чикләре турында топографик нигезләүдә 

чагылдырылган мәгълүмат; 

3) топографик нигезләүдә инженерлык hǝм техник тәэмин итү 

системаларын карап тоту һәм үстерү өчен җаваплы оешмалардан алынган 

челтәрләрнең һәм инженер-техник тәэмин итү объектларының булуы,  аларныӊ 

характеристикалары һәм үсеш перспективалары (трассировкалау вариантлары) 

турындагы мәгълүмат; 

4) территорияне планлаштыруга соралучы җир участогын бүлеп бирү 

буенча эшләр башкару өчен кирәкле башка мәгълүмат. 

5. Башлангыч мәгълүмат әзерләгән мөрәҗәгать итүче, әлеге маддǝнеӊ 4 

өлешендә билгеләнгән мәгълүмат нигезендә, вәкаләтле орган бәяләмәсе белән 

җир участогының шәһәр төзелеше планы проектын территорияне планлаштыру 

проекты яисә территорияне межалау проекты составында әзерләүне түбǝндǝге 

ысуллар белǝн тǝэмин итǝ: 

1) мөрәҗәгать итүче территорияне планлаштыру буенча эшләрне 

мөстәкыйль рәвештә башкара - закон нигезендә мондый эшләрне башкарырга 

хокуклы  булган очракта; 

2) закон нигезендә территорияне планлаштыру эшләрен гамәлгә ашырырга 

хокуклы оешма белән килешү төзү юлы белǝн. 

6. Кагыйдәләр нигезендә планлаштыру проекты яки  җир участогының 

шәһәр төзелеше планы проекты белән межалау проекты буенча түбǝндǝге эшлǝр 

бпшкарыла: 
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1) вәкаләтле орган бәяләмәсен әзерләү һәм билгеләнгән таләпләргә туры 

килүен тикшерү; 

 2) иҗтимагый фикер алышуларда яки җǝмǝгать тыңлауларында карап 

тикшерү; 

 3) раслау яки раслаудан баш тарту турында Карар кабул итү өчен Башкарма 

комитет Җитәкчесенә тәкъдим итү; 

4) раслау очрагында -  шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең 

мәгълүмат системасында урнаштыру. 

7. Территорияне планлаштыру буенча документлар составында өченче 

затларның хокукларыннан ирекле җир участогының шәһәр төзелеше планы 

расланган очракта, шәһәр Башкарма комитеты тәэмин итә:  

1)  җир төзелеше эшлǝрен башкаруны hǝм формалаштырылган җир 

участогын  дǝүлǝт кадастр исǝбенǝ куюны  - документ расланган көннǝн алып 45 

көн эчендǝ ;  

2) торак төзелеше очрагында формалаштырылган җир участогы бирү 

буенча аукцион үткәрүне – формалаштырылган җир участогын  дǝүлǝт кадастр 

исǝбенǝ куйган көннǝн алып 45 көн эчендǝ; 

3)  торак төзелешеннǝн башка төзелеш өчен формалаштырылган җир 

участогын  бирү өчен сату (аукцион яки конкурс) үткәрү  -  формалаштырылган 

җир участогын  дǝүлǝт кадастр исǝбенǝ куйган көннǝн алып 45 көн эчендǝ. 

8. Закон, Кагыйдәләр, шулай ук җир участогының шәһәр төзелеше планы 

нигезендә аукционда  җиңүче проект документларын әзерләүне, төзелешкә 

рөхсәт алуны, төзелгән объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт алуны, 

төзелгән объектка милек хокукын теркәүне тәэмин итә. 

16 маддǝ.  Шәһәр Башкарма комитеты инициативасы белән төзелеш өчен 

өченче затларның хокукларыннан азат булган җир кишәрлекләрен ачыклау 

максатыннан, гамәлдәге төзелеш территорияләрен шәһәр төзелешенǝ әзерләү  

1. Вәкаләтле орган аша шәһәрнең Башкарма комитеты төзелеш өчен физик 

һәм юридик затларга җир участоклары бирү өчен өченче затларның 

хокукларыннан ирекле чикләрне билгеләү максатларында төзелеш 

территорияләрен шәһәр төзелешенǝ әзерләү эшләрен оештыру, тәэмин итү һәм 

гамәлгә ашыру хокукына ия 

2. Вәкаләтле орган әлеге маддǝнеӊ 1 өлешендә күрсәтелгән эшләрне,  

түбǝндǝге  кысалардан чыгып,  оештыра, тәэмин итә һәм гамәлгә ашыра: 

1) функциональ вазыйфалар башкару -  төзелеш өчен бирелергә мөмкин 

булган өченче затларның хокукларыннан ирекле җир участоклары булуын 

бәяләү белән  бергǝ даими нигездә шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең 

мәгълүмати системасын алып бару; 

2) Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан расланган шәһәр 

территорияләрендәге торак һәм башка билгеләнешле җир кишәрлекләренә 

бүленгән планлаштыру һәм межалау буенча эшләр планы нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

3. Әлеге маддǝнеӊ 1 өлешендә күрсәтелгән эшләр вәкаләтле орган hǝм  закон 

нигезендә территорияне планлаштыру эшләрен башкару хокукына ия  булган 

физик, юридик затлар белән килешүләр нигезендǝ башкарыла. 
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Территорияне планлаштыру буенча килешү төзү хокукын закон нигезендә 

үткәрелә торган муниципаль заказны үтәү хокукына конкурста җиңүчеләр ала, 

конкурс заказчысы – шәһәр Башкарма комитетының вәкаләтле органы. 

4. Вәкаләтле орган һәм территорияне планлаштыру эшләрен башкаруга 

конкурс җиңүчесе арасында төзелгән килешүгǝ түбǝндǝге кушымталар  

беркетелǝ: 

1) вәкаләтле органның территорияне планлаштыру буенча гамәлләре 

турындагы карары – планлаштыру проектын яки межалау проектын әзерләү юлы 

белән; 

2) тиешле территорияне планлаштыру буенча документларны әзерләүгǝ 

бирем; 

3) килешүгǝ кушып бирелә торган техник бирем нигезендә вәкаләтле орган  

тарафыннан башкаручыга тапшырыла торган Кагыйдәләрнең 15 маддǝсендǝге 4 

өлешендә билгеләнгән составта башлангыч мәгълүматлар.  

5. Территорияне планлаштыру буенча эшләрне башкару турындагы килешү 

түбǝндǝге өлешлǝрдǝ  башкаручының бурычлары турындагы нигезләмәләрне үз 

эченә алырга мөмкин:  

1) составында җир участогының шәһәр төзелеше планы проекты белән 

территорияне планлаштыру документлары булган  документацияне вәкаләтле 

орган белǝн килештерү;  

 2) закон һәм Кагыйдәләр нигезендә фикер алышу предметлары буенча 

иҗтимагый фикер алышуларда яки җǝмǝгать тыңлауларында катнашу.  

6. Шәһәр төзелеше планы белән территорияне планлаштыру 

документларын билгеләнгән тәртиптә раслаганнан соң, мондый документация 

составында шәһәр Башкарма комитеты Җитәкчесе тарафыннан вǝкалǝтлǝр 

бирелгǝн  башкарма комитетныӊ тармак (функциональ) органы җир турындагы  

законнар, Кагыйдәләр, башка муниципаль хокукый актлар нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә түбǝндǝге эшлǝрне башкаруны тәэмин итә: 

1) җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планы нигезендә җир участогы 

чикләрен билгеләү буенча җир төзелеше эшләре; 

2) җир участогыныӊ дәүләт кадастр исәбе; 

3) бирелә торган җир участогыны  башлангыч бәясен билгеләү турында 

бәяләмә әзерләү, аренда түләвенең башлангыч күләмен дә кертеп,  аукцион 

үткәрү өчен кирәкле документлар комплектын әзерләү; 

4) аукцион үткǝрү; 

5) җир участогын сату-алу килешүе яки аукционда җиңүче белән җир 

участогын арендалау килешүе төзү;  

6) законнар нигезендә башка эшлǝр башкару. »; 

5)  18 маддǝне түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«18 маддǝ. Тиешле территорияләрдә күчемсез милек объектларына ия 

булмаган затлар hǝм  шәһәр Башкарма комитеты инициативасы буенча төзелгән 

территорияләрнең үсешен тǝэмин итү максатында төзелгǝн территорияләрне 

шәһәр төзелешенǝ әзерлǝү 

1. Тиешле территорияләрдә күчемсез милек объектларына ия булмаган 

затлар шәһәр Башкарма комитеты Җитәкчесенә төзелгән, территориянең өченче 
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затларның хокуклары йөкләтелгǝн территориялǝрдǝ шәһәр төзелеше буенча 

инициатива ны түбǝндǝгечǝ   тǝкъдим итǝргǝ мөмкин: 

1) территориаль зоналарга карата шәһәр төзелеше регламентларының 

составын һәм эчтәлеген үзгәртү өлешендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү 

турында тәкъдимнәр кертү;  

2) Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендǝ төзелгǝн 

территориялǝрне үстерү  процедураларын билгеләгән Карар кабул итү тәкъдим 

ителә торган территория чикләрен нигезләүче  тǝкъдимнǝр, материаллар, 

документлар проектлары кертү. 

2. Төзелгән территорияне үстерү турындагы карар, әлеге маддǝнеӊ 1 

өлешендә билгеләнгән тәкъдимнәрне исәпкә алып, Башкарма комитет 

Җитәкчесе тарафыннан кабул ителә.  

3. Төзелгән территорияне үстерү турында Карар кабул итү  шартлары:   

1) мондый территориягә кагыла торган шәһәр төзелеше регламентлары 

булу; 

2) шǝhǝр төзелешен проектлауныӊ җирле нормативлары булу, алар 

булмаган очракта - Башкарма комитет Җитәкчесе тарафыннан расланган мондый 

территорияне социаль һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге объектлар, 

инженерлык инфраструктурасы объектлары белән тәэмин итүнең исәп-хисап 

күрсәткечләре булу; 

3) төзелгән территорияне үстерү турында Карар әзерләнүче территория 

чикләре проекты булу; 

4) төзелгән территорияне үстерү турында карар әзерләнүче территория 

чикләре проекты буенча иҗтимагый  фикер алышу яки җǝмǝгать тыңлаулары 

нәтиҗәләре турында бәяләмә булу; 

5) төзелгән территорияне үстерү чикләрендә урнашкан күп фатирлы 

йортларны Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә авария хәлендә 

һәм сүтелергә тиешле дип тану турында документлар (һәр күп фатирлы йортка 

карата карата)  булу (мондый йортлар булганда); 

6) төзелгән территорияне үстерү чикләрендә урнашкан күп фатирлы 

йортларны (андый йортлар булганда) сүтү, реконструкцияләүнеӊ  расланган 

шәһәрнеӊ адреслы программасы булу; 

7) сүтелергә тиешле капиталь төзелеш объектларының, шулай ук әлеге 

өлешнең 5 һәм 6 пунктлары белән билгеләнгән сүтелергә, реконструкцияләнергә 

тәкъдим ителә торган капиталь төзелеш объектларының адреслар исемлеге.  

4. Төзелгән территорияне үстерү турында Карар кабул ителгән территория 

чикләрендә рөхсәт ителгән файдалану төре һәм иң чик параметрлары шәһәр 

төзелеше регламентына туры килми торган капиталь төзелешнең башка 

объектлары (әлеге маддǝнеӊ 3 өлешендәге 5 һәм 6 пунктлары белән билгеләнгән 

күп фатирлы йортлардан тыш) урнашырга мөмкин. 

 Төзелгән территорияләрне үстерү турында Карар кабул ителгән территория 

чикләренә, әлеге маддǝнеӊ 3 өлешендәге 5 һәм 6 пунктларыннан һәм 4 

өлешендәге беренче абзацы белән билгелǝнгǝннǝрдǝн тыш, башка капиталь 

төзелеш объектларын кертергә рөхсәт ителми. 
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Төзелгән территорияне үстерү турында Карар кабул ителгән территория 

чикләре проектын Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше Кодексының 43 

маддǝсендǝге 4  нче өлеше таләпләрен исәпкә алып эшлǝү зарур. 

Төзелгән территорияне үстерү турында Карар кабул ителгән территория 

чикләре проекты  буенча Кагыйдәләр нигезендә  иҗтимагый фикер алышуларга 

яки җәмәгать тыңлауларына чыгарылырга тиеш.  

5. Билгеләнгән тәртиптә төзелгән территорияне үстерү турында Карар кабул 

ителгәннән соң Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 46.1, 46.2 һәм 

46.3 маддǝлǝре нигезендә гамәлләр тормышка ашырыла. 

Төзелгǝн территорияне үстерү эшлǝре башкарганда җир участокларын, шул 

исәптән төзелгән территорияне үстерү чикләренә кертелгән җир участокларына 

тартып алу, шулай ук  дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып алу 

турында закон нигезләмәләре  исǝпкǝ алына. Искǝрмǝлǝр түбǝндǝге законнар 

белǝн билгелǝнгǝн: 

1) Россия Федерациясе Җир кодексының 49 маддǝсендǝге 1 һәм 2 

пунктлары; 

2) Россия Федерациясе Җир кодексының 49 маддǝсендǝге 3 пунктында 

каралганча,  федераль законнарда каралган башка нигезләр өлешендә; 

6.  Шәһәр Башкарма комитеты территориянең өченче затларының 

хокуклары белән йөкләнә торган территориялǝрне шәһәр төзелешенǝ әзерлǝүгǝ  

түбǝндǝгечǝ итеп инициавтива күрсәтергә мөмкин:  

1) күчемсез милек объектлары милекчеләренең, шулай ук тиешле 

территорияләрдә күчемсез милек объектлары булмаган затларның 

инициативасына җавап итеп;  

2) мөстәкыйль инициатива тǝкъдим итү юлы белǝн. 

Шәһәр Башкарма комитеты инициативасы түбǝндǝгечǝ күрсǝтелергǝ 

мөмкин: 

1) күп фатирлы йортларны сүтү, реконструкцияләү буенча тәкъдимнәрне үз 

эченǝ алган  шәһәр адреслы программалары проектларын әзерләү; 

2) Генераль план, Генераль планны гамәлгә ашыру планы, территорияләрне 

үстерү турында карар кабул итәрү, территорияләрне шәһәр төзелешенǝ әзерләү 

буенча эшләр планы составында мондый территориялǝр  исемлеген раслау һәм 

күрсәтелгән карарларны әзерләү турында Карар кабул итәргә тәкъдим ителгән 

территорияләр исемлеген Кагыйдәләре нигезендә әзерләү; 

3) төзелгән территорияне үстерү чикләрендә территорияне социаль һәм 

коммуналь-көнкүреш билгеләнешендәге объектлар, инженерлык 

инфраструктурасы объектлары белән тәэмин итүнең җирле нормативларын һәм 

(яисә) исәп-хисап күрсәткечләрен әзерләүне тәэмин итү; 

4) төзелгǝн территориялǝрне үстерү турында карар әзерләнүче 

территорияләрнең чикләрен, шулай ук төзелгән территорияләрне үстерү турында 

килешү төзү хокукына аукцион үткәрү өчен кирәкле документларны әзерләүне 

тәэмин итү; 

5) тиешле территориаль зоналарга карата шәһәр төзелеше 

регламентларының составы һәм эчтәлеге өлешендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр 

кертү турында тәкъдимнәр әзерләү;  
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 6) төзелгән территорияләрне үстерү процедураларын файдалану турында 

карарлар әзерләү барышында тиешле территорияләргǝ карата  шәһәр төзелеше 

һәм архитектура оешмасы буенча иң яхшы тәкъдимнәр өчен конкурс оештыру; 

 7) төзелгән территорияләрне үстерү турында килешүләр төзү хокукына 

аукционнар үткәрү.»; 

6) 21 маддǝне яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

« 21 маддǝ. Капиталь төзелеш объектлары урнашкан җир участокларын 

формалаштыру максатыннан җир участокларына  бүленмәгән территорияләрне 

шәһәр төзелешенǝ әзерләү  

1. Капиталь төзелеш объектлары, шул исәптән күп фатирлы йортлар, башка 

биналар, төзелмәләр, корылмалар урнашкан җир участокларын формалаштыру 

өчен өченче затлар хокуклары йөкләнгән һәм җир участокларына  бүленмәгән 

җир участокларын  бирү шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарда 

билгеләнгән тәртиптә hǝм законнарга нигезлǝнеп Кагыйдǝлǝр, башка 

муниципаль хокукый актлар белǝн  гамәлгә ашырыла.  

2.  Шәһәр төзелеше әзерлеге  кысаларында  бүленмǝгǝн төзелеш  

территорияләре составыннан  бүлеп бирелгǝн күп фатирлы йортларның җир 

участокларын  формалаштыру җир законнары белән билгеләнгән тәртиптә 

«Россия Федерациясе Торак кодексын гамәлгә кертү турында» Федераль 

маддǝнеӊ16 маддǝсе  нигезендә гамәлгә ашырыла. 

3. Өченче затларның хокуклары йөкләнгǝн төзелгән һәм җир участокларына 

бүленмǝгǝн җир участокларын күп фатирлы йортларның, башка биналарның, 

корылмаларның җир участогы итеп формалаштыру  түбǝндǝге инициаторлар  

инициативасы белән гамǝлгǝ ашырыла: 

1) тиешле территориядә урнашкан капиталь төзелеш объектларының, 

аларда биналарның милекчеләре булмаган, әмма төзелешне гамәлгә ашыру өчен 

өченче затларның хокукларыннан ирекле җир участоклары  бүлеп бирү белән 

кызыксынучы затлар; 

2) шәһәр төзелешен әзерләү юлы белән физик һәм юридик затларга әлеге 

җир участокларында төзү максатларында җир участоклары бирү өчен гамәлдәге 

төзүдәге өченче затлар хокукларыннан ирекле җир участоклары бүлеп бирүне 

тәэмин итүче  шәһәр Башкарма комитеты; 

3) тиешле территориядә урнашкан капиталь төзелеш объектларының, 

алардагы биналарның милекчеләре hǝм капиталь төзелеш объекты урнашкан 

җир участогы чикләрен билгеләү белән кызыксынучы затлар; 

4) Башкарма комитет Җитәкчесе тарафыннан расланган эш планы 

нигезендә,  территориялǝрне шәһәр төзелешенǝ ǝзерлǝү кысаларында  капиталь 

төзелеш объектларын төзү өчен җир участоклары  чикләрен билгеләүне тәэмин 

итүче  шәһәр Башкарма комитеты. 

4. Күп фатирлы йорт урнашкан җир участогыныӊ чикләрен билгеләү белән 

кызыксынган күп фатирлы йорттагы торак һәм торак булмаган бүлмәләр 

милекчеләре җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планы проектын әзерләүне 

тәэмин итәләр. 

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы проекты әзерләнә: 

1) территория межалау проекты составында; 
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2) Россия Федерациясе Хөкүмǝте билгелǝгǝн җир участогыныӊ шǝhǝр 

төзелеше планы формасына туры китереп; 

3) әгәр дә законда башкача билгеләнмәгән булса, милекчеләр, күп фатирлы 

йортта торак  милекчеләре тарафыннан мөстәкыйль билгеләнә; 

4) күп фатирлы йортта милекчелǝр, торак милекчелǝре белән килешү 

нигезендә, территорияне планлаштыру документларын әзерли торган затларга 

карата закон таләпләренә туры килүче физик hǝм юридик затлар тарафыннан; 

5) милекче, күп фатирлы йортта торак милекчеләре белән килешү буенча 

вәкаләтле орган (законда башкача билгеләнмәгән очракта) тарафыннан. 

Җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планы проектын әзерләгәндә һәм 

килештерү вакытында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләре 

түбǝндǝге өлештǝ  исәпкә алынырга тиеш: 

1)  җир участокларына бүленмǝгǝн  төзелеш территориясендǝ җир куллану 

чиклǝрен билгелǝү; 

2) территория төзелгǝндǝ  гамәлдә булган шәһәр төзелеше нормативлары 

нигезендә билгеләнә торган җир участокларыныӊ минималь зурлыгы;      

3) территория межалау  һәм җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планы 

проектларында ачык сервитутларның гамәлдә булу зоналарын фиксацияләү юлы 

белән ирешелә торган инженер-техник коммуникацияләргǝ һәм объектларга  

хезмәт күрсәтү, аларныӊ куркынычсызлыгын тǝэмин итү, аларга барып җитү 

мөмкинлеге тудыру зарурлыгы; 

4)  җир участоклары чикләре буенча койма урнаштыруны тыю, шулай ук 

берничә күп фатирлы йорт урнашкан җир участогыныӊ (кварталларның, квартал 

өлешләренеӊ) тиешенчә файдаланылмавын тану юлы белән өченче затларның 

хокукларын үтәү.  

Территорияне межалау проектларында, гамәлдәге биналар, корылмалар 

урнашкан  җир участоклары чикләрен билгеләнүдән тыш, дәүләт яки 

муниципаль милектә булган җир кишәрлекләренең өченче затлар 

хокукларыннан  ирекле һәм төзелешлǝрсез  җир участоклары чиклǝре 

билгелǝнергǝ мөмкин,  алар  җир законнары нигезендә физик яки юридик 

затларга бирелергә мөмкин.   

Межалау проектлары составындагы җир участокларыныӊ шәһәр төзелеше 

планнары проектларыныӊ билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерергә 

тиеш: 

1) вǝкалǝтле орган; 

2) чиктәш урнашкан җир участоклары, капиталь төзелеш объектлары 

буенча хокукка ия зат. 

Тикшерү нәтиҗәсендә территорияне межалау проектларының һәм җир 

кишәрлекләренең шәһәр төзелеше планнарының түбәндәге таләпләргә туры 

килүе ачыклана:  

1) техник регламентларга (билгеләнгән тәртиптә алар үз көченә кергәнче 

«Техник җайга салу турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексына каршы килмәгән өлешендә норматив техник 

документларга);  
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2) шәһәр төзелеше регламентларына –  төзелешнең чик параметрларын,  

төзелгән территория чикләрендә төзелеш өчен тәкъдим ителә торган буш җир 

участокларыныӊ зурлыгы һәм конфигурациясен исǝпкǝ алып; 

3) территория төзелгǝндǝ гамәлдә булган шәһәр төзелеше нормативлары 

белән билгеләнгән күп фатирлы йортларның җир участоклврыныӊ минималь 

зурлыгы; 

4) ачык сервитутларның гамәлдә булу зоналары чикләрен билгеләү юлы 

белән башкарыла торган квартал, микрорайон территориясендә йөрүне тәэмин 

итү таләпләре;  

5) өченче затларның хокукларын үтәү турында таләпләр. 

Җир участокларыныӊ шәһәр төзелеше планнары проектларын чиктәш-

урнашкан җир участоклары, башка күчемсез милек объектлары хокукына ия 

булучылар белән килештерүне җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планнары 

проектларын әзерләгән затлар башкара. Күрсәтелгән хокук ияләренең ризалыгы 

булмаган очракта,  килештерү турындагы мәсьәлә Кагыйдәләр нигезендә 

үткәрелә торган иҗтимагый фикер алышулар яисә җǝмǝгать тыңлаулары 

ярдәмендә хәл ителә. 

Җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планын раслаудан баш тарткан очракта: 

1) кызыксынган затлар бу карарга суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы; 

2) җир участогының межалау проектына һәм шәһәр төзелеше планы 

проектына үзгәрешләр кертелгәннән соң мөрәҗәгать итүчеләр аны  иҗтимагый 

фикер алышуларга яисә җәмәгать тыңлауларына кабат тәкъдим итәргә һәм алга 

таба Башкарма комитет Җитәкчесе тарафыннан раслатырга хокуклы. 

Җир участогының расланган шәһәр төзелеше планы  түбǝндǝгелǝр өчен 

нигез булып тора: 

1) җир төзелеше эшләрен үткәрү; 

2) әгәр мондый гамәлләр җир участогыныӊ шәһәр төзелеше планын раслау 

турында карар белән тыелмаса, Кагыйдәләр, муниципаль хокукый акт нигезендә 

билгеләнгән тәртиптә җир кишәрлеге чикләре буенча коймалар төзү. 

5. Күп фатирлы йорт урнашкан җир участогы чикләрен билгеләү 

максатларында, әлеге йорттагы торак милекчеләре тарафыннан  билгелǝнгǝн 

вәкаләтле зат вǝкалǝтле органга  гариза бирә ала.  

Вәкаләтле орган гаризаны кергән көнне теркәүгǝ ала һәм гариза кергән 

көннән соң 10 эш көне эчендә гариза бирүчегә түбәндәге тәкъдимнәрнең берсен 

җибәрә: 

1)  күрсǝтелгǝн күп фатирлы йорт урнашкан җир участогының шәһәр 

төзелеше планы проектын әзерләү өлешендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

турында вәкаләтле орган белән килешү төзергә  - законда башкача 

билгеләнмәгән булса һәм муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге төрен күрсәтү 

мөмкинлеген һәм мондый хезмәтләр күрсәтүгә тиешле тарифлар күләмен 

билгели торган муниципаль хокукый акт булган очракта;  

2) әлеге маддǝнеӊ 4 өлешендә билгеләнгән тәртиптә күрсǝтелгǝн  күп 

фатирлы йорт урнашкан җир участогының шәһәр төзелеше планы проектын һәм 

территорияне межалау проектын мөстәкыйль әзерләүне,  шул исәптән закон 
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нигезендә күрсәтелгән эшләрне башкару хокукына ия  булган физик hǝм  юридик 

затлар белән килешү төзү юлы белән әзерләүне тәэмин итәргә дә.  

6. Шәһәр Башкарма комитеты Җитәкчесе вәкаләтле орган тәкъдиме буенча, 

шәһәр төзелеше нормативлары нигезендә билгеләнгән мәйданнан артып киткән 

чикләрдә, мондый күп фатирлы йортлар төзү чорында гамәлдә булган чиклǝрдǝ, 

мөстәкыйль файдалану өчен аерым җир участоклары бүлеп бирү мөмкинлеге 

булмаган очракта һәм территорияне рациональ планлаштыруны тәэмин итү 

зарур булганда, күп фатирлы йорт урнашкан җир участогының шәһәр төзелеше 

планын расларга хокуклы. 

7. Шәһәр Башкарма комитеты үз инициативасы белән күп фатирлы йортлар 

урнашкан җир участокларыныӊ чикләрен билгеләү өчен межалау проектларын 

әзерләү эшләрен башкара ала.  

Күрсǝтелгǝн  инициативаны гамǝлгǝ кую нигезлǝре: 

1) Башкарма комитет Җитәкчесе тарафыннан расланган төзелгән 

территорияләрне межалау программасы (планы); 

2) вәкаләтле орган, җирдән файдалану һәм төзү Комиссиясе, Башкарма 

комитет, шәһәр районнары администрациясе башлыклары мөрәҗәгате нигезендә 

кабул ителгән Башкарма комитет Җитәкчесе карары. 

Вәкаләтле орган шәһәр Башкарма комитетының җир участокларына 

бүленмәгән һәм төзелгән территорияләрне межалау буенча инициативаларын 

тормышка ашыруны  түбǝндǝгечǝ башкаруны тәэмин итә: 

1) әгәр законнарда башкасы билгеләнмәгән булса, территорияне межалау 

проектларын әзерләү буенча мөстәкыйль эшлǝү юлы белǝн; 

2) муниципаль заказ урнаштыру өчен конкурс нәтиҗәләре буенча 

территорияне межалау проектларын әзерләүгǝ килешүләр төзү юлы белǝн.»; 

7)  26 маддǝне яӊа  редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

« 26 маддǝ. Гомуми файдаланудагы җирләрнең чикләрен билгеләү һәм 

үзгәртү  

1. Гомуми файдаланудагы җирләрнең чикләрен билгеләү һәм үзгәртү 

территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү юлы белән түбǝндǝге 

очракларда гамәлгә ашырыла:  

1) кызыл линиялǝр ярдәмендә үзләштерелǝсе территорияләрдә гомуми 

файдаланудагы җирләрнең хасил булучы (элек булмаган) чикләре һәм шул ук 

вакытта планлаштыру структурасы элементлары (кварталлар, микрорайоннар) 

чикләре билгеләнә; 

2) ачык сервитутларның гамәлдәге зона чикләрен билгелǝмичǝ hǝм  

үзгәртмичә, кызыл линияләр үзгәртелә; 

3) ачык сервитутларның гамәлдәге зона чикләрен билгелǝү hǝм  үзгәртү 

юлы белǝн  кызыл линияләр үзгәртелә; 

4) кызыл линияләр үзгәртелми, лǝкин ачык сервитутларның гамәлдәге зона 

чикләрен билгелǝнǝ hǝм  үзгәртелǝ. 

2. Үзләштерелергә тиешле һәм төзелгән территорияләрдә гомуми 

файдаланудагы җирләрнең чикләрен билгеләгәндә һәм үзгәрткәндә  иҗтимагый 

фикер алышу яисә җәмәгать тыңлаулары предметы - территорияне планлаштыру 

буенча документларны раслау мәсьәләләре: 
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1) кызыл линия белǝн күрсǝтелүче буленгǝн hǝм үзгǝртелүче  гомуми 

файдалану территориясенеӊ булуы, җитǝрлек зурлыкта булуы; 

2) кызыл линиялǝрне үзгǝртү; 

3) ачык сервитутларның гамәлдә булу зоналары чикләрен билгеләү, үзгәртү; 

4) планлаштырылган капиталь төзелеш объектларын планлаштыру 

структурасы элементлары – кварталлар, микрорайоннар чикләрендә урнаштыру 

зоналары чикләрен билгеләү; 

5) җир участоклары чикләрен билгеләү - планлаштыру структурасы 

элементлары, шул исәптән күп фатирлы йортлар урнашкан җир участоклары 

чикләрендә.»; 

8)  8 бүлекне яӊа  редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

« 8 бүлек. Шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча иҗтимагый 

фикер алышулар яисә җǝмǝгать тыӊлаулары  

 29 маддǝ. Шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча иҗтимагый 

фикер алышулар яисә җǝмǝгать тыңлаулары турында гомуми нигезләмәләр  

1. Россия Федерациясенең Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә иҗтимагый 

фикер алышулар яисә җǝмǝгать тыңлауларында каралырга тиеш:  

1) Генераль план проекты, Генераль планга үзгәрешләр кертү турында 

проектлар;  

2) муниципаль берәмлекнең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 

проекты, муниципаль берәмлекнең җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проектлар; 

3) территорияләрне планлаштыру проектлары, территорияләрне межалау 

проектлары, аларга үзгәрешләр кертү турында проектлар; 

4) җир участогын яки капиталь төзелеш объектын шартлы рәвештә рөхсәт 

ителгән файдалануга  рөхсәт бирү турында карар проектлары; 

5) рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читкә тайпылуга рөхсәт бирү 

турында карар проектлары. 

2. Иҗтимагый фикер алышулар яисә җǝмǝгать тыңлауларына әлеге 

маддǝнеӊ 1 өлешендә күрсәтелгән муниципаль хокукый актлар проектлары 

чыгарыла,  мондый проектлар буенча Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексы нигезендә иҗтимагый фикер алышулар яисә җǝмǝгать тыңлаулары 

уздыру таләп ителми торган очраклардан тыш. 

3. Шәһәр төзелеше мǝсьǝлǝлǝре  буенча иҗтимагый фикер алышулар яисә 

җǝмǝгать тыңлауларында фикер алышу 2003 елның 06 октябрендәге «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

131-ФЗ санлы Федераль закон, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 

Яр Чаллы шәһәре Уставы нигезендә Шәһәр Советы Карары белән расланган 

тәртиптә үткәрелә.»; 

9) 49, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8 маддǝлǝрне яӊа редакциядǝ 

бǝян итǝргǝ: 

«49 маддǝ. Яр Чаллы шәһәре территориясендǝ шәһәр төзелешен 

зоналаштыру картасында бүлеп бирелгән территориаль зоналар исемлеге 
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Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында территориаль зоналарның 

түбәндәге төрләре бүлеп бирелгән:  

 

Билг

еләнүләр 
Территориаль зоналар исеме 

 ҮЗӘК ИҖТИМАГЫЙ-ЭШЛЕКЛЕ ҺӘМ КОММЕРЦИЯ 

ЗОНАЛАРЫ 

ЦД-1 Эшлекле үзәк зонасы 

Ц-1 Шәһәр үзәгенең хезмәт күрсәтү һәм эшлекле активлык зонасы 

Ц-2 Җирле әһәмияттәге хезмәт күрсәтү һәм эшлекле активлык зонасы 

Ц-3 
Транспорт төеннәрендә эшлекле, хезмәт күрсәтү һәм җитештерү 

активлыгы зонасы  

Ц-4 Рекреацион территорияләргә хезмәт күрсәтү үзәге зонасы  

Ц-5 Базарлар, күпләп сату зонасы 

Ц-6 Күпләп сату, саклау һәм аз күлǝмле җитештерү зонасы 

 
ЗУР ҖИР участоклары БУЛГАН ОБЪЕКТЛАРга МАХСУС 

ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ ЗОНАЛАРЫ 

ЦС-1 Сәламәтлек саклау учреждениеләре зонасы 

ЦС-2 Югары, урта махсус уку йортлары һәм фәнни комплекслар зонасы 

ЦС-3 Мәдәни-тамаша өчен билгеләнгән объектлар зонасы 

ЦС-4 Спорт һәм спорт-тамаша корылмалары зонасы 

ЦС-5 Дини билгеләнештәге объектлар зонасы 

 торак зоналар 

Ж-1 Шǝхси утарлы торак төзелеше зонасы 

Ж-2 Шәһәр тибындагы шǝхси торак төзелеше зонасы 

Ж-3 
Шǝхси торак йортлар, блоклы торак йортлар һәм аз катлы күп 

фатирлы торак йортлар белән катнаш төзелеш зонасы  

Ж-4 Аз катлы һәм уртача катлы катнаш торак төзелеше зонасы  

Ж-5 Урта катлы һәм күп катлы (биек) торак төзелеше зонасы  

Ж-6 Үзләштереләсе территорияләрдә торак төзелешен үстерү зонасы 

 МАХСУС БИЛГЕЛӘНЕШТӘГЕ ЗОНАЛАР 

СО-1 Су алу, башка техник корылмалар зонасы 

СО-2 Чистарту корылмалары зонасы 

СО-3 Керү чикләнгән режимлы объектлар зонасы 

СО-4 
Җитештерү зонасында үләт базының тәэсирен локальләштерү 

зонасы 

СО-5 Торак зонасында үләт базының тәэсирен локальләштерү зонасы 

СО-6 Калдыкларны туплау зонасы 

СО-7 Гамәлдәге зиратлар зонасы  

СО-8 Җирлǝү тыелган ябык зиратлар зонасы 

СО-9 Махсус билгеләнештәге яшелләндерү зонасы 

 ҖИТЕШТЕРҮ-КОММУНАЛЬ ЗОНАЛАРЫ 

ПК-1 
 Куркынычлылык буенча I-II класслы җитештерү-коммуналь 

объектлар зонасы 
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ПК-2 
Куркынычлылык буенча III класслы җитештерү-коммуналь 

объектлар зонасы 

ПК-3 
Куркынычлылык буенча IV-V класслы җитештерү-коммуналь 

объектлар зонасы 

 ТАБИГЫЙ-РЕКРААЦИОН ЗОНАЛАР 

Р-1 Рекреацион-ландшафт территорияләре зонасы 

Р-2 Күмәк бакчалар һәм бакча участоклары зонасы 

Р-3 Питомниклар, оранжереялар һәм бакча-парк хуҗалыгы зонасы 

 
ТЕРРИТОРИЯЛӘРНЕ КОМПЛЕКСЛЫ ҺӘМ ТОТРЫКЛЫ 

ҮСТЕРҮ ЗОНАЛАРЫ 

КРТ-

НЗ 

Төзелмǝгǝн территорияне комплекслы үстерү зонасы 

КРТ-

З 

Төзелгән территорияне комплекслы үстерү зонасы 

 
ТЕРРИТОРИЯЛӘРНЕ АЕРЫМ КУЛЛАНУ ШАРТЛАРЫ 

БУЛГАН ЗОНАЛАР 

ТОУ

И - КН 

Мәдәни мирас объектлары территориясе 

ООП

Т 

Аеруча саклана торган табигый территорияләр  

 

 

 49.1  маддǝ. Шәһәр төзелеше регламентлары. Үзәк иҗтимагый-эшлекле һәм 

коммерция зоналары 

1. ЦД-1. Эшлекле үзәк зонасы 

Эшлекле үзәк зонасы –  үзәк функцияләр урнаштыру территорияләрендә 

капиталь төзелеш объектларын куллануның, төзүнең һәм реконструкцияләүнең 

хокукый шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ, анда күбесенчә федераль, 

региональ һәм шәһәр дәрәҗәсендәге административ, иҗтимагый һәм башка 

учреждениеләр, коммерция учреждениеләре, офислар, шулай ук күп функцияле 

билгеләнештәге биналар урнаштырыла. 

1.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт ителгән 

файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

– эшлекле идарә (офис, административ биналар, реклама агентлыклары, 

халыкка сервис хезмәте күрсәтү буенча транспорт агентлыклары, туристлык 

агентлыклары, нотариаль конторалар); 

– банк һәм иминият эшчәнлеге; 

– иҗтимагый идарә (никахлашу сарайлары, консультацияләр вәкиллекләре, 

судлар); 

– урта һәм югары һөнәри белем бирү; 

– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары, туристларга хезмәт 

күрсәтү үзәкләре); 

– элемтә (элемтә, радиотапшырулар, телевидение объектлары); 
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– мәдәни үсеш (музейлар, күргәзмә заллары, сәнгать галереялǝре, мәдәният 

йортлары, китапханәләр, кинотеатрлар һәм кинозаллар, театрлар, 

филармониялǝр, планетарийлар, цирклар, зоопарклар, океанариумнар); 

-– күңел ачу (дискотекалар һәм бию мәйданчыклары, төнге клублар, 

аквапарклар, боулинглар); 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре 

(комплекслар), гомуми мәйданы 5000 кв. м. дан артык; 

– җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр, ашлау, барлар, рестораннар) 

-– спорт (күп максатлы билгеләнештәге спорт-тамаша комплекслары, спорт 

клублары, спорт заллары, бассейннар, шугалаклар, спорт мәйданчыклары); 

– социаль хезмәт күрсәтү (почта һәм телеграф бүлекләре); 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина ярдәме 

күрсәтү пунктлары, поликлиникалар, ана һәм бала үзәкләре, диагностика 

үзәкләре, консультатив поликлиникалар, халыкны психологик тернәкләндерү 

үзәкләре, фельдшерлык пунктлары һәм дәвалау буенча хезмәт күрсәтүне тәэмин 

итүче башка объектлар); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (төзекләндерү, көнкүреш техникасы 

остаханәләре, аяк киемнәре тегү һәм ремонтлау буенча остаханәләр, сәгать 

ремонтлау буенча остаханәләр), ателье, чәчтараш, кер юу, матурлык салоннары, 

фотосалоннар, полиграфия хезмәтләре күрсәтү үзәкләре); 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү; 

– фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (фәнни-тикшеренү учреждениеләре 

биналары); 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын халыкны һәм 

оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре 

күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм 

җыештыру (котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны һәм оешмаларны 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә кабул итү өчен билгеләнгән 

биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) (автомобиль 

юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен тротуарлар, җәяүлеләр кичү 

урыннары, парклар, скверлар, мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

– территорияне төзекләндерү элементлары (балалар, спорт, хуҗалык 

мәйданчыклары, ял итү мәйданчыклары, чүп җыю мәйданчыклары, яшел 

утыртмалар); 

– биналардагы гаражлар һәм машина кую урыннары; 

– эшлекле, мәдәни, хезмәт күрсәтүче һәм коммерцияле куллану төрләре 

объектлары алдында машина кую урыны; 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 
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– дин максатларында файдалану; 

– күңел ачу (аттракционнар);  

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (җәмәгать бәдрәфләре); 

–элемтә (АТС,  кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм спутник элемтәсе). 

1.2. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир участогыныӊ минималь 

зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип 

билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, 

корылмаларның чик биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

Рөхсǝт ителгǝн каппталь төзелеш объектлары төзү hǝм 

реокнтрсукциялǝүнеӊ чик параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, 

корылмалар төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 

ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь чигенеш, 

төзелешнеӊ максималь процентын түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 

– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ минималь арасы  

(әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка күрсәткеч билгеләнмәгән 

булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ минималь 

арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ минималь 

арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки 

күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. 

Җир участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ капма-каршы 

чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир участогының арткы чиге 

булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге булып тора. 

Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы чиге дǝ ян чиге булып 

санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы очракларда  җир участокларының ян һәм арт чикләре 

белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн тайпылулар рөхсәт 

ителә: 

– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) җир 

участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын тиешле дәрәҗәдә янгынга каршы 

торырлык итеп урнаштырганда, корылмаларны җир участоклары чикләре буенча 

блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен тәэмин итү 

һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь төзелеш объектларын 

проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм бәйрәмчә бизǝү элементлары 

урнаштыруны күздә тотарга. 
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 1.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш объектларына машина 

кую урыннары саны параметрлары СНиП нормалары нигезендә исәпләнә. 

Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү өчен кирәкле 

булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка урыннары һәм (яки) 

машина урыннар, гаражларда, автомобильләрне даими саклау урыннарында  

проектлана торган (булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) 

әлеге капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне планлаштыру 

проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь төзелеш 

объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш объектының 

параметрларын үзгәртүгә китерми. 

  

2. Ц-1. Шәһәр үзәгенең хезмәт күрсәтү һәм эшлекле активлык зонасы 

Шәһәр үзәгенең хезмәт күрсәтү зонасы һәм эшлекле активлык зонасы –   

эшчәнлек өчен административ, эшлекле, иҗтимагый, мәдәни, хезмәт 

күрсәтүче һәм коммерцияле куллану төрләрен киң спектрлы капиталь төзелеш 

объектларын куллануның, төзүнең һәм реконструкцияләүнең хокукый 

шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 

 2.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт 

ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

– күп катлы торак төзелеше (биек йортлар); 

– торак төзелешләргә хезмәт күрсәтү; 

– эшлекле идарә (офис, административ биналар, реклама агентлыклары, 

халыкка сервис хезмәте күрсәтү буенча транспорт агентлыклары, туристлык 

агентлыклары, нотариаль конторалар); 

– банк һәм иминият эшчәнлеге; 

– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары, туристларга хезмәт 

күрсәтү үзәкләре); 

– мәдәни үсеш (музейлар, күргәзмә заллары, сәнгать галереялǝре, мәдәният 

йортлары, китапханәләр, кинотеатрлар һәм кинозаллар, театрлар, 

филармониялǝр, планетарийлар, цирклар, зоопарклар, океанариумнар); 

– спорт (күп максатлы билгеләнештәге спорт-тамаша комплекслары, спорт 

клублары, спорт заллары, бассейннар, шугалаклар, спорт мәйданчыклары); 

– урта һәм югары һөнәри белем бирү; 

– иҗтимагый идарә (никахлашу сарайлары, консультацияләр вәкиллекләре, 

судлар); 

-– күңел ачу (дискотекалар һәм бию мәйданчыклары, төнге клублар, 

аквапарклар, боулинглар); 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре 

(комплекслар), гомуми мәйданы 5000 кв. м. дан артык.; 

– җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр, ашлау, барлар, рестораннар) 

– элемтә (элемтә, радиотапшырулар, телевидение объектлары); 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
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–социаль хезмәт күрсәтү (почта һәм телеграф бүлекләре); 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина ярдәме 

күрсәтү пунктлары, поликлиникалар, ана һәм бала үзәкләре, диагностика 

үзәкләре, консультатив поликлиникалар, халыкны психологик тернәкләндерү 

үзәкләре, фельдшерлык пунктлары һәм дәвалау буенча хезмәт күрсәтүне тәэмин 

итүче башка объектлар); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (төзекләндерү, көнкүреш техникасы 

остаханәләре, аяк киемнәре тегү һәм ремонтлау буенча остаханәләр, сәгать 

ремонтлау буенча остаханәләр), ателье, чәчтараш, кер юу, матурлык салоннары, 

фотосалоннар, полиграфия хезмәтләре күрсәтү үзәкләре); 

- коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын халыкны һәм 

оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре 

күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм 

җыештыру (котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны һәм оешмаларны 

коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә кабул итү өчен билгеләнгән 

биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) (автомобиль 

юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен тротуарлар, җәяүлеләр кичү 

урыннары, парклар, скверлар, мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

- территорияне төзекләндерү элементлары (балалар, спорт, хуҗалык 

мәйданчыклары, ял итү мәйданчыклары, чүп җыю мәйданчыклары, яшел 

утыртмалар); 

- биналардагы гаражлар;  

–машина кую урыннары (бина эчендǝ, янкорма);  

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– дин максатларында  файдалану; 

– мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү;  

– күңел ачу (аттракционнар);  

–көнкүреш хезмәте күрсәтү (мунча, сауна, җәмәгать бәдрәфләре); 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (эшлекле, мәдәни, хезмәт күрсәтү һәм 

коммерция куллану төрләре объектлары каршындагы машина кую урыннары, 

күп катлы, җир асты һәм җир өсте гаражлары, машина кую урыннары); 

– юл буе сервисы объектлары (бензин парларын томалау системасы белән 

җиһазланган автозаправка станцияләре), кибетләр, юл буе сервисы сыйфатында 

җәмәгать туклануын оештыру өчен биналар урнаштыру; автомобиль юу 

урыннары, автомобильләрне ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү 

билгеләнешендǝге остаханәләрне урнаштыру); 

- элемтә (АТС, кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм спутник элемтәсе 

антенналары); 

– сәүдә объектлары (авто-, мототехника сату буенча сәүдә үзәге, автосалон).  
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2.2. Җир участогыныӊ чик (минималь һәм (яисә) максималь) зурлыгы, 

рөхсәт ителгән «күп катлы торак төзелеше (биек йортлар)» төре өчен рөхсәт 

ителгән төзелешнең (реконструкция) чик параметрлары «күп катлы торак 

төзелеше (биек йортлар)» рөхсәт ителгән куллану төре өчен Ж-5 зоналарына 

карата таблицаларда билгеләнгән күрсәткечләр буенча билгеләнә. 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир участогыныӊ минималь 

зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип 

билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, 

корылмаларның чик биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь төзелеш 

объектлары төзү hǝм реокнтрсукциялǝүнеӊ чик параметрлары, чик сызыгыннан 

тышкы якта биналар, корылмалар  төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ 

урнаштыруныӊ рөхсǝт ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир 

участогыннан минималь чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  

түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ 

- участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ минималь арасы  

(әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка күрсәткеч билгеләнмәгән 

булса) – 1 метр; 

- участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ минималь арасы 

– 3 метр; 

- участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ минималь 

арасы– 3 метр; 

- участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки 

күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. 

Җир участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ капма-каршы 

чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир участогының арткы чиге 

булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге булып тора. 

Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы чиге  дǝ ян чиге булып 

санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы  очракларда  җир участокларының ян һәм арт чикләре 

белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн тайпылулар рөхсәт 

ителә: 

– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) җир 

участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын  тиешле дәрәҗәдә янгынга каршы 

торырлык итеп  урнаштырганда, корылмаларны җир участоклары чикләре 

буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен тәэмин итү 

һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь төзелеш объектларын 



37 

 

 

проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм бәйрәмчә бизǝү элементлары 

урнаштыруны күздә тотарга. 

 4 искǝрмǝ. Күп катлы торак йортлар төзү өчен билгеләнгән җир 

участокларында урнашкан, планлаштырылучы күп фатирлы торак йортта 

яшǝүчелǝрне  машина кую урыннары белǝн тǝэмин итү өчен кирǝкле  җир асты 

һәм җир өсте паркинглары (шул исәптән күп катлы паркинглар) өчен торак 

төзелеше белән бәйле булмаган объектлар өчен кулланыла торган җир участогы  

чикләре билгелǝнǝ.  

2.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш объектларына машина 

кую урыннары саны параметрлары СНиП нормалары нигезендә исәпләнә. 

Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү өчен кирәкле 

булган машина кую урыннарын  проектлаганда парковка урыннары һәм (яки) 

машина урыннар, гаражларда, автомобильләрне даими саклау урыннарында  

проектлана торган (булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) 

әлеге капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне планлаштыру 

проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь төзелеш 

объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш объектының 

параметрларын үзгәртүгә китерми. 

 

3. Ц-2. Җирле әһәмияттәге хезмәт күрсәтү һәм эшлекле активлык зонасы  

 Җирле әһәмияттәге хезмәт күрсәтү һәм эшлекле активлык 

зонасы шәһәр районнарыныӊ җирле (локаль) үзәкләрен, халыкның 
көндәлек һәм даими ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән, 

урам буйлап урнашкан киӊ спектрлы  коммерция һәм хезмәт күрсәтү 
үзǝклǝрен формалаштыруның хокукый шартларын тәэмин итү өчен 

билгелǝнǝ.  
 3.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

 1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

 – күп катлы торак төзелеше (биек йортлар); 

 – торак төзелешләргә хезмәт күрсәтү; 
– иҗтимагый идарә; 
– эшлекле идарә (офис, административ биналар, реклама 

агентлыклары, халыкка сервис хезмәте күрсәтү буенча транспорт 
агентлыклары, туристлык агентлыклары, нотариаль конторалар); 

– банк һәм иминият эшчәнлеге; 

– урта һәм югары һөнәри белем бирү; 
– мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү;  
– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары, 

туристларга хезмәт күрсәтү үзәкләре); 

– күңел ачу (дискотекалар һәм бию мәйданчыклары, төнге 
клублар, аквапарклар, боулинглар); 
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 – мәдәни үсеш (музейлар, күргәзмә заллары, сәнгать 

галереялары, мәдәният йортлары, китапханәләр, кинотеатрлар һәм 

кинозаллар, театрлар, филармониялǝр, планетарийлар, цирклар, 
зоопарклар, океанариумнар); 

– спорт (күп максатлы билгеләнештәге спорт-тамаша 
комплекслары, спорт клублары, спорт заллары, бассейннар, 

шугалаклар, спорт мәйданчыклары); 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

–  сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре 

(комплекслар), гомуми мәйданы 5000 кв. м. дан артык.; 

– җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр, ашлау, барлар, 
рестораннар); 

–  элемтә (телевизион һәм радиостудияләр, кәрәзле элемтә 
хезмәтләре күрсәтү фирмалары, почта бүлекләре, элемтә бүлекләре, 

телефон һәм телеграф станцияләре, шәһәрара сөйләшү пунктлары); 

–  эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәме күрсәтү пунктлары, поликлиникалар, ана һәм бала үзәкләре, 

диагностика үзәкләре, консультатив поликлиникалар, халыкны 

психологик тернәкләндерү үзәкләре, фельдшерлык пунктлары һәм 

дәвалау буенча хезмәт күрсәтүне тәэмин итүче башка объектлар); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (төзекләндерү, көнкүреш техникасы 

остаханәләре, аяк киемнәре тегү һәм ремонтлау буенча остаханәләр, 

сәгать ремонтлау буенча остаханәләр), ателье, чәчтарашханǝ, кер юу, 

матурлык салоннары, фотосалоннар, полиграфия хезмәтләре күрсәтү 
үзәкләре); 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары). 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

– территорияне төзекләндерү элементлары (балалар, спорт, 

хуҗалык мәйданчыклары, ял итү мәйданчыклары, чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар); 
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– машина кую урыннары ( бина эчендǝ, янкорма)  

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 
– дин максатларында файдалану; 
– базарлар;  

–  күңел ачу (аттракционнар);  

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (мунча, сауна, җәмәгать бәдрәфләре); 

– этләрне йөртү өчен мәйданчыклар; 

– ветеринария хезмәте күрсәтү (ветеринария кабул итү 
пунктлары, ветеринария дәвалау пунктлары); 

– сәүдә объектлары (авто-, мототехника сату буенча сәүдә үзәге, 
автосалон); 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (эшлекле, мәдәни, хезмәт 
күрсәтү һәм коммерция куллану төрләре объектлары каршындагы 

машина кую урыннары, күп катлы, җир асты һәм җир өсте 
гаражлары, машина кую урыннары); 

– юл буе сервисы объектлары (бензин парларын томалау 

системасы белән җиһазланган ягулык салу станцияләре), кибетләр, 

юл буе сервисы сыйфатында җәмәгать туклануын оештыру өчен 

биналар урнаштыру; автомобиль юу урыннары, автомобильләрне 

ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү билгеләнешендǝге остаханәләрне 
урнаштыру); 

– элемтә (АТС, кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм спутник элемтәсе 
антенналары); 

3.2. Җир участогыныӊ чик (минималь һәм (яисә) максималь) 

зурлыгы, рөхсәт ителгән «күп катлы торак төзелеше (биек йортлар)» 

төре өчен рөхсәт ителгән төзелешнең (реконструкция) чик 

параметрлары «күп катлы торак төзелеше (биек йортлар)» рөхсәт 
ителгән куллану төре өчен Ж-5 зоналарына карата таблицаларда 

билгеләнгән күрсәткечләр буенча билгеләнә. 
Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь 

чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 
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–  участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы очракларда җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын  тиешле дәрәҗәдә 
янгынга каршы торырлык итеп  урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

 4 искǝрмǝ. Күп катлы торак йортлар төзү өчен билгеләнгән җир 

участокларында урнашкан, планлаштырылучы күп фатирлы торак 

йортта яшǝүчелǝрне машина кую урыннары белǝн тǝэмин итү өчен 

кирǝкле җир асты һәм җир өсте паркинглары (шул исәптән күп катлы 

паркинглар) өчен торак төзелеше белән бәйле булмаган объектлар 

өчен кулланыла торган җир участогы чикләре билгелǝнǝ. 
3.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 

объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 
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капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

4. Ц-3. Транспорт төеннәрендә эшлекле, хезмәт күрсәтү һәм 

җитештерү активлыгы зонасы  

Транспорт төеннәрендә эшлекле, хезмәт күрсәтү һәм җитештерү 
активлыгы зонасы тышкы транспорт корылмаларыры: эшчǝнлек hǝм 

хезмǝт күрсǝтүнеӊ пассажирлар йөртүдǝ уңайлылыкныӊ югары 

дәрәҗәсен тәэмин итүгә юнәлдерелгән, транспорт төененең технологик 

процессларына хезмәт күрсәтү белән бәйле функциялǝренеӊ киӊ 

спектрын үз эченǝ алган тимер юл вокзалында,  автовокзалларда һәм 

аэропортта иҗтимагый үзәкләр булдыру һәм үстерүнең хокукый 

шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 
 4.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

 1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 
 – тимер юл транспорты; 
– автомобиль транспорты; 
– су транспорты; 
– hава транспорты; 

– эшлекле идарә (офис, административ биналар, реклама 

агентлыклары, халыкка сервис хезмәте күрсәтү буенча транспорт 
агентлыклары, туристлык агентлыклары, нотариаль конторалар, 
таможня); 

– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары, 

туристларга хезмәт күрсәтү үзәкләре); 
– складлар ( складлар, саклау камералары); 

–  җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр, барлар, рестораннар); 

– элемтә (кәрәзле элемтә хезмәтләре күрсәтү буенча фирмалар, 

элемтә бүлекләре, почта бүлекләре, шәһәрара сөйләшү пункты); 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

–сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре 

(комплекслар), гомуми мәйданы 5000 кв. м. дан артык.; 

–  банк hǝм иминиятлǝштерү эшчǝнлеге;  

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәме күрсәтү пунктлары); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (төзекләндерү, көнкүреш техникасы 

остаханәләре, аяк киемнәре тегү һәм ремонтлау буенча остаханәләр, 

сәгать ремонтлау буенча остаханәләр), ателье, чәчтарашханǝ, кер юу, 

матурлык салоннары, фотосалоннар, полиграфия хезмәтләре күрсәтү 
үзәкләре); 

–эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
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– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

- территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, территория коймалары, 

биналарда, корылмаларда реклама конструкцияләре һәм тышкы 

мәгълүмат чаралары); 

–машина кую урыннары ( бина эчендǝ, янкорма)  

3)  Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

- автотранспортка хезмәт күрсәтү (эшлекле, мәдәни, хезмәт 
күрсәтү һәм коммерция куллану төрләре объектлары каршындагы 

машина кую урыннары, күп катлы, җир асты һәм җир өсте 
гаражлары, машина кую урыннары); 

– юл буе сервисы объектлары (бензин парларын томалау 

системасы белән җиһазланган автозаправка станцияләре), кибетләр, 

юл буе сервисы сыйфатында җәмәгать туклануын оештыру өчен 

биналар урнаштыру; автомобиль юу урыннары, автомобильләрне 

ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү билгеләнешендǝге остаханәләрне 
урнаштыру); 

– сǝнǝгать эшчәнлеге (коммерция остаханәләре, экологик чиста 

яки V класслы куркынычка ия вак сǝнǝгать); 
–  дин максатларында файдалану; 

– күңел ачу (аттракционнар);  

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (мунча, сауна, җәмәгать бәдрәфләре); 

– элемтә (АТС, кǝрǝзле, радиореле элемтǝ һәм спутник элемтәсе 
антенналары); 

– этләрне йөртү өчен мәйданчыклар. 

4.2. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән 

җир участогыныӊ чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир 

участогыныӊ минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт 
күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик 

саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик 
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биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
- участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

- участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

- участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

- участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы очракларда җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын тиешле дәрәҗәдә янгынга 

каршы торырлык итеп урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

 4.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
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Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 
өчен кирәкле булган машина кую урыннарын  проектлаганда 

парковка урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 

5. Ц-4. Рекреацион территорияләргә хезмәт күрсәтү үзәге зонасы 

 Рекреацион территорияләргә хезмәт күрсәтү үзәге зонасы шәһәр 
рекреация территорияләрендә хезмәт күрсәтә торган функцияләрнең 
киң спектрлы җәмәгать үзәкләрен булдыру һәм үстерүнең хокукый 
шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 

5.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

- спорт (күп максатлы билгеләнештәге спорт-тамаша 
комплекслары, спорт клублары, спорт заллары, бассейннар, 

шугалаклар, спорт мәйданчыклары); 

- күңел ачу (күңел ачу комплекслары, бию заллары, дискотекалар 

төнге клублар, аквапарклар, боулинглар, аттрационнар, 

ипподромнар, уен мǝйданчыклары); 

– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары, 

туристларга хезмәт күрсәтү үзәкләре); 

– эшлекле идарә (офис, административ биналар, реклама 

агентлыклары, халыкка сервис хезмәте күрсәтү буенча транспорт 
агентлыклары, туристлык агентлыклары); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (прокат пунктлары, мунчалар, 

сауналар, җәмәгать бәдрәфләре); 

–  белем бирү һәм мәгариф; 

– мәдәни үсеш (музейлар, күргәзмә заллары, сәнгать 

галереялары, мәдәният йортлары, китапханәләр, кинотеатрлар һәм 

кинозаллар, театрлар, филармониялǝр, планетарийлар, цирклар, 
зоопарклар, океанариумнар); 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәме күрсәтү пунктлары);  

– җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр,  барлар, рестораннар); 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре 

(комплекслар), гомуми мәйданы 5000 кв. м. дан артык.; 
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– социаль хезмәт күрсәтү (күп максатлы һәм махсуслаштырылган 

билгеләнештәге клублар, почта бүлекләре, телефон һәм телеграф 

станцияләре); 

– банк һәм иминият эшчәнлеге; 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

– территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, территория коймалары, 

биналарда, корылмаларда реклама конструкцияләре һәм тышкы 

мәгълүмат чаралары); 

–машина кую урыннары ( бина эчендǝ, янкорма.)  

3)  Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 
– дин максатларында файдалану; 

– элемтә (АТС, кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм спутник элемтәсе 
антенналары); 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (эшлекле, мәдәни, хезмәт 
күрсәтү һәм коммерция куллану төрләре объектлары каршындагы 

машина кую урыннары, күп катлы, җир асты һәм җир өсте 
гаражлары, машина кую урыннары); 

– этләрне йөртү өчен мәйданчыклар. 

4.2. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән 

җир участогыныӊ чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир 

участогыныӊ минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт 
күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик 

саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик 

биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  
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төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин. Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы очракларда җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын тиешле дәрәҗәдә янгынга 

каршы торырлык итеп урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга.  

5.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 
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капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

6. Ц-5. Базарлар, күпләп сату зонасы 

Базарлар, күпләп сату зонасы халыкның продуктлар hǝм товарлар 
сатып алуга, көндәлек, даими һәм вакытлы хезмәт күрсәтүгǝ 
ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән, нигездǝ сәүдә hǝм 
коммуналь хезмǝтлǝр күрсǝтү билгеләнешендәге гомумшǝhǝр hǝм 
региональ  әһәмияткǝ ия  объектларны формалаштыру, төзү һәм 
куллануның хокукый шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 

6.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 
– базарлар; 

– күргǝзмǝ-сǝүдǝ эшчǝнлеге; 

–  кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре 

(комплекслар), гомуми мәйданы 5000 кв. м. дан артык.; 

– социаль хезмәт күрсәтү (күп максатлы һәм махсуслаштырылган 

билгеләнештәге клублар, почта бүлекләре, телефон һәм телеграф 

станцияләре); 

–  эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
–коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

-- мәгълүмат үзәкләре, белешмә бюролары, радиоузеллар; 

– продукция сыйфатын тикшерү лабораторияләре; 
– рекреация заллары; 
– суыткыч камералары; 
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– янгыннан саклау объектлары (гидрантлар, резервуарлар, 
янгынга каршы сулыклар); 

 –машина кую урыннары (бина эчендǝ, янкорма); 

- территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, биналарда, корылмаларда 

реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары); 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– сәүдә объектлары (авто -, мототехника сату буенча сәүдә үзәге 
(автосалон)); 

– банк һәм иминият эшчәнлеге; 

– эшлекле идарә (офис, административ биналар, реклама 

агентлыклары, халыкка сервис хезмәте күрсәтү буенча транспорт 
агентлыклары, туристлык агентлыклары); 

– җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр,  барлар, рестораннар); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (төзекләндерү, көнкүреш техникасы 

остаханәләре, аяк киемнәре тегү һәм ремонтлау буенча остаханәләр, 

сәгать ремонтлау буенча остаханәләр), ателье, чәчтарашханǝ, кер юу, 

матурлык салоннары, фотосалоннар, полиграфия хезмәтләре күрсәтү 
үзәкләре); 

– спорт (күп максатлы билгеләнештәге спорт-тамаша 
комплекслары, спорт клублары, спорт заллары, бассейннар, 

шугалаклар, спорт мәйданчыклары); 

– күңел ачу (күңел ачу комплекслары, бильярд, аттрационнар, 

ипподромнар, уен мǝйданчыклары); 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәме күрсәтү пунктлары);  

– складлар (саклау камералары, товарлар җыю өчен башка 

бүлмәләр); 
–дин максатларында файдалану; 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (эшлекле, мәдәни, хезмәт 
күрсәтү һәм коммерция куллану төрләре объектлары каршындагы 

машина кую урыннары, күп катлы, җир асты һәм җир өсте 
гаражлары, машина кую урыннары); 

– юл буе сервисы объектлары (бензин парларын томалау 

системасы белән җиһазланган автозаправка станцияләре), кибетләр, 

юл буе сервисы сыйфатында җәмәгать туклануын оештыру өчен 

биналар урнаштыру; автомобиль юу урыннары, автомобильләрне 

ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү билгеләнешендǝге остаханәләрне 
урнаштыру);  

– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары, 

туристларга хезмәт күрсәтү үзәкләре); 

- элемтә (АТС, кǝрǝзле, радиореле элемтǝ һәм спутник элемтәсе 
антенналары); 

- этләрне йөртү өчен мәйданчыклар. 
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6.2. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән 

җир участогыныӊ чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир 

участогыныӊ минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт 
күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик 

саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик 

биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь 

чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы (әгәр төзелешне җайга салу линиясе белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы очракларда җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын тиешле дәрәҗәдә янгынга 

каршы торырлык итеп урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 
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төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 
  

6.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын  проектлаганда 

парковка урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

7. Ц-6. Күпләп сату, саклау һәм җитештерү зонасы 

Күпләп сату, саклау һәм аз күлǝмле җитештерү зонасы җитештерү 
билгеләнешендә булмаган һәм сәнәгать районнарында хезмәт күрсәтүче 
үзәкләргә, җитештерү һәм коммуналь-склад базалары урнашкан 
урыннарда коммерцияле төзелеш формалаштыруның хокукый 
шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. Зонаның үзенчәлеге- җирле һәм 
шәһәр әһәмиятендәге җитештерү һәм башка эшчәнлекне тәэмин итүгә 
бәйле объектларны һәм хезмәт күрсәтүче коммерцияле объектларны 
берләштерү.  

7.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– фәнни эшчәнлекне тәэмин итү; 
– складлар (складлар, логистика үзәкләре); 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре 

(комплекслар), гомуми мәйданы 5000 кв. м. дан артык; 

– эшлекле идарә (офис, административ биналар, реклама 

агентлыклары, халыкка сервис хезмәте күрсәтү буенча транспорт 
агентлыклары, туристлык агентлыклары, нотариаль конторалар); 

– банк һәм иминият эшчәнлеге; 

– элемтә (телевидение һәм радиостудияләр, элемтә бүлекләре, 

телефон һәм телеграф станцияләре); 

– җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр, барлар, рестораннар) 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәме күрсәтү пунктлары, поликлиникалар, консультатив 
поликлиникалар); 
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– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– көнкүреш хезмәте күрсәтү (төзекләндерү, көнкүреш техникасы 

остаханәләре, аяк киемнәре тегү һәм ремонтлау буенча остаханәләр, 

сәгать ремонтлау буенча остаханәләр), ателье, чәчтарашханǝ, кер юу, 

матурлык салоннары, фотосалоннар, полиграфия хезмәтләре күрсәтү 
үзәкләре); 

– сәүдә объектлары (авто -, мототехника сату буенча сәүдә үзәге 
(автосалон)); 

-– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

– территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, биналарда, корылмаларда 

реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары); 

– машина кую урыннары (бина эчендǝ, янкорма); 
– янгыннан саклау объектлары (гидрантлар, резервуарлар, 

янгынга каршы сулыклар); 

 3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 
– базарлар; 

-– автотранспортка хезмәт күрсәтү (эшлекле, мәдәни, хезмәт 
күрсәтү һәм коммерция куллану төрләре объектлары каршындагы 

машина кую урыннары, күп катлы, җир асты һәм җир өсте 
гаражлары, машина кую урыннары); 

– юл буе сервисы объектлары (бензин парларын томалау 

системасы белән җиһазланган автозаправка станцияләре), кибетләр, 

юл буе сервисы сыйфатында җәмәгать туклануын оештыру өчен 

биналар урнаштыру; автомобиль юу урыннары, автомобильләрне 

ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү билгеләнешендǝге остаханәләрне 
урнаштыру);  

– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунаклар кабул итү 
йортлары); 

– спорт клублары; 
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– урта һәм югары һөнәри белем (урта махсус белем бирү 
йортлары); 

– җитештерү эшчәнлеге (V куркынычлык класслы җитештерү һәм 

сәнәгать предприятиеләре); 

– стационар медицина хезмәте күрсәтү (ашыгыч ярдәм 

станцияләре); 

–ветеринария хезмәте күрсәтү; 
– хайваннар өчен приютлар; 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (җәмәгать бәдрәфләре); 

– элемтә (кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм спутник элемтәсе 
антеннасы); 

– торба үткәргеч транспорт (су үткәргеч, нефть үткәргечләр һәм 

газ үткәргечләр); 

– этләрне йөртү өчен мәйданчыклар; 
– питомниклар. 

7.2. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән 

җир участогыныӊ чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир 

участогыныӊ минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт 
күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик 

саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик 

биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.1 искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  
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Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы очракларда җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын  тиешле дәрәҗәдә 
янгынга каршы торырлык итеп  урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 
  

7.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

 49.2 маддǝ. Шәһәр төзелеше регламентлары. Зур җир 

участоклары булган объектлар өчен махсус хезмәт күрсәтү зоналары  

Зур җир участоклары булган объектлар өчен махсус хезмәт 
күрсәтү зоналары гомуми таләп белән берләшкән эшчәнлекнең төрле 
төрләрен гамәлгә ашыруның хокукый шартларын тәэмин итү өчен 
билгелǝнǝ, әлеге зоналарда урнашкан җир участокларыныӊ хокукый 
затлары җир участокларын һәм аларда урнашкан капиталь төзелеш 
объектларын алдагы исемлек белǝн hǝм җǝмǝгать тыңлаулары аша 
махсус килештерүләр алганнан соң гына файдалана алалар. 

 

1. ЦС-1. Сәламәтлек саклау учреждениеләре зонасы  

1.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 
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1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

- стационар медицина хезмәте күрсәтү; 
- амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү; 
– социаль хезмәт күрсәтү (өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернатлар, балалар йортлары); 

– иҗтимагый идарә; 
- эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
- коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

– территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, биналарда, корылмаларда 

реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары); 

–машина кую урыннары (бина эчендǝ, янкорма); 
 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (фәнни-тикшеренү, лаборатория 
корпуслары, суд-медицина экспертизасы биналары);  

– эшлекле идарә (офислар, административ биналар); 

– спорт мәйданчыклары, теннис кортлары, спорт заллары, 
рекреация заллары (бассейнлы яки бассейнсыз), бассейннар; 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр.) 
–дини куллану; 

– ритуаль эшчәнлек; 

– торак төзелеше (медицина һәм хезмәт күрсәтү персоналы өчен 
торак йортлар); 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (җир асты һәм җир өсте 
гаражлары, машина кую урыннары, сәламәтләндерү, хезмәт күрсәтү 
һәм коммерция куллану төрләре объектлары каршындагы машина 
кую урыннары); 
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– элемтǝ (элемтә бүлекләре: почта бүлекләре, телефон һәм 

телеграф станцияләре, кәрәзле, радиорелелы элемтǝ  һәм спутник 

элемтәсе антеннасы). 

1.2.  Җир участогыныӊ чик (минималь һәм (яисә) максималь) 

зурлыгы, рөхсәт ителгән «торак төзелеше» төре өчен рөхсәт ителгән 

төзелешнең (реконструкция) чик параметрлары билгелǝнгǝн этажлы 

«торак төзелеше» рөхсәт ителгән куллану төре өчен  Ж-3, Ж-4, Ж-5 

зоналарына карата таблицаларда билгеләнгән күрсәткечләр буенча 

билгеләнә. 
Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир участогыныӊ 

минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,  төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  
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 2 искǝрмǝ. Алдагы очракларда  җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын  тиешле дәрәҗәдә 
янгынга каршы торырлык итеп  урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

 4 искǝрмǝ. Күп катлы торак йортлар төзү өчен билгеләнгән җир 

участокларында урнашкан, планлаштырылучы күп фатирлы торак 

йортта яшǝүчелǝрне машина кую урыннары белǝн тǝэмин итү өчен 

кирǝкле җир асты һәм җир өсте паркинглары (шул исәптән күп катлы 

паркинглар) өчен торак төзелеше белән бәйле булмаган объектлар 

өчен кулланыла торган җир участогы чикләре билгелǝнǝ. 
1.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 

объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

2. ЦС-2. Югары, урта махсус уку йортлары һәм фәнни 
комплекслар зонасы  

2.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– урта һәм югары һөнәри белем бирү; 
- фәнни эшчәнлекне тәэмин итү; 
– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
- коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 
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белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 
  

2)  Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

- территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, биналарда, корылмаларда 

реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары); 

–машина кую урыннары (бина эчендǝ, янкорма); 
 

3)  Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

 - торак төзелеше (тулай торак); 

- кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары); 

- мәдәни үсеш; 

-  спорт (спорт мәйданчыклары, стадионнар, теннис кортлары); 

- күңел ачу (бию мәйданчыклары, дискотека заллары); 
- дини куллану; 

– җәмәгать туклануы (ашханә, кафе, экспресс-кафе, буфетлар); 

- эшлекле идарә (офислар, административ биналар) 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (кер юу һәм химчисткалар кабул итү 
пунктлары,   кер юу буенча үз-үзеӊǝ хезмәт күрсәтү пункты; көнкүреш 

техникасы төзǝтү остаханәләре, чәчтарашханәләр һәм башка хезмәт 
күрсәтү объектлары, җәмәгать бәдрәфләре); 

- элемтә (элемтǝ бүлекләре, почта бүлекләре, телефон һәм 

телеграф станцияләре,  кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ  һәм спутник 

элемтәсе); 
- амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәмен күрсәтү пунктлары, консультатив поликлиникалар); 

- кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

- автотранспортка хезмәт күрсәтү (җир асты һәм җир өсте машина 
кую урыннары). 

2.2. Җир участогыныӊ чик (минималь һәм (яисә) максималь) 

зурлыгы, рөхсәт ителгән «торак төзелеше» төре өчен рөхсәт ителгән 

төзелешнең (реконструкция) чик параметрлары билгелǝнгǝн этажлы 

«торак төзелеше» рөхсәт ителгән куллану төре өчен  Ж-3, Ж-4, Ж-5 
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зоналарына карата таблицаларда билгеләнгән күрсәткечләр буенча 

билгеләнә. 
Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир участогыныӊ 

минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ1 
 чик параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, 

корылмалар  төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ 
рөхсǝт ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан 

минималь чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ 
билгелǝргǝ 

– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы очракларда  җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын  тиешле дәрәҗәдә 
янгынга каршы торырлык итеп  урнаштырганда, корылмаларны җир 
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участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

 4 искǝрмǝ. Күп катлы торак йортлар төзү өчен билгеләнгән җир 

участокларында урнашкан, планлаштырылучы күп фатирлы торак 

йортта яшǝүчелǝрне  машина кую урыннары белǝн тǝэмин итү өчен 

кирǝкле  җир асты һәм җир өсте паркинглары (шул исәптән күп катлы 

паркинглар) өчен торак төзелеше белән бәйле булмаган объектлар 

өчен кулланыла торган җир участогы  чикләре билгелǝнǝ. 
2.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 

объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми 
 

3. ЦС-3. Мәдәни-тамаша өчен билгеләнгән объектлар зонасы 

3.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

– мǝдǝни үсеш; 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 
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тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

– территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, биналарда, корылмаларда 

реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары); 

–машина кую урыннары (бина эчендǝ, янкорма); 
 

3)  Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– күңел ачу (бию мәйданчыклары, дискотека заллары); 

– эшлекле идарә (офислар, административ биналар) 

– җәмәгать туклануы (ашханә, кафе, экспресс-кафе, буфетлар); 

– элемтә (телевидение hǝм радио студиялǝре, элемтǝ бүлекләре, 

почта бүлекләре, телефон һәм телеграф станцияләре,  кǝрǝзле, 

радиорелелы элемтǝ  һәм спутник элемтәсе); 
– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары); 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәмен күрсәтү пунктлары, консультатив поликлиникалар); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (җәмәгать бәдрәфләре) 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (җир асты һәм җир өсте машина 
кую урыннары). 

 

3.2. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән 

җир участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир участогыныӊ 

минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 
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– участок төзелешенең максималь проценты-50%.1 искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы  очракларда  җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын тиешле дәрәҗәдә янгынга 

каршы торырлык итеп  урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

3.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

4. ЦС-4. Спорт һәм спорт-тамаша корылмалары зонасы 

4.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

– спорт (универсаль спорт һәм тамаша заллары яки комплекслар 

(трибуналар белǝн), спорт ареналары (трибуналар белǝн), велотреклар, 
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мотодромнар, картинг, яхта клублары, көймә станцияләре, спорт 
заллары, рекреация заллары (бассейнлы яки бассейнсыз), бассейннар, 

спорт клублары, спорт мәйданчыклары, теннис кортлары, стадионнар 

һәм башка спорт корылмалары); 

– белем бирү hǝм мǝгариф (спорт мǝктǝплǝре) 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
-– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

- территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, биналарда, корылмаларда 

реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары); 

–машина кую урыннары (бина эчендǝ, янкорма); 
 

3)  Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– эшлекле идарә (офислар, административ биналар) 

– күңел ачу (аквапарклар, ипподромнар, күп максатлы һәм махсус 

билгеләнештәге клублар, бию мәйданчыклары, дискотекалар 
заллары); 

– мәдәни үсеш (күргәзмә заллары, кинотеатрлар, зоопарклар); 

– җәмәгать туклануы (ашханә, кафе, экспресс-кафе, буфетлар); 

– элемтә (телевидение hǝм радио студиялǝре, элемтǝ бүлекләре, 

почта бүлекләре, телефон һәм телеграф станцияләре,  кǝрǝзле, 

радиорелелы элемтǝ  һәм спутник элемтәсе); 
– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунак йортлары); 

–амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәмен күрсәтү пунктлары, консультатив поликлиникалар); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү ( мунча, сауна, җәмәгать бәдрәфләре) 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (җир асты һәм җир өсте, күп 
катлы  машина кую урыннары). 



63 

 

 

4.2. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән 

җир участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 300000 кв. м (30 га), җир участогыныӊ 

минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.1 искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы  очракларда  җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  

– янгын куркынычсызлыгы стеналарын  тиешле дәрәҗәдә 
янгынга каршы торырлык итеп  урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 
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төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

4.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

5. ЦС-5. Дини билгеләнештәге объектлар зонасы 

5.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 
– дин максатларында файдалану; 

- коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 
 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

- территорияне төзекләндерү элементлары (чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел утыртмалар, биналарда, корылмаларда 

реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары); 

–машина кую урыннары (бина эчендǝ, янкорма); 
 

3)  Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

- эшлекле идарә (офислар, административ биналар) 
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- ритуаль эшчәнлек (дини йолалар белǝн бәйле объектлар); 

- кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (җәмәгать бәдрәфләре); 

- автотранспортка хезмәт күрсәтү (җир асты һәм җир өсте, күп 
катлы  машина кую урыннары). 

 

5.2. Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән 

җир участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын –50000 кв. м (5 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реокнтрсукциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.1 искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

 2 искǝрмǝ. Алдагы  очракларда  җир участокларының ян һәм арт 

чикләре белǝн корылма арасындагы  билгеләнгән күрсәткечләрдǝн 

тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш (уртак чиклǝре булган) 

җир участоклары   хуҗаларының ризалыгы булганда,  
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– янгын куркынычсызлыгы стеналарын  тиешле дәрәҗәдә 
янгынга каршы торырлык итеп  урнаштырганда, корылмаларны җир 

участоклары чикләре буенча блоклау (янǝшǝ урнаштыру) рөхсәт 
ителә. 

 3 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

3.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын  проектлаганда 

парковка урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

 49.3 маддǝ. Шǝhǝр төзелеше регламентлары. Торак зоналар 

1. Ж-1. Шǝхси утарлы торак төзелеше зонасы 

Шǝхси утарлы торак төзелеше зонасы торак районнарны 
минималь рөхсәт ителгән җирле әһәмияттәге хезмәтләр җыелмасы 
тǝэмин ителгǝн утарлар тибындагы аерым торучы торак йортларның 
хокукый шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 

1.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

– шәхси торак төзелеше өчен;  

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
-– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 
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– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 
 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

– аерым урнашкан яки  торак йортларга кушылып төзелгән 

гаражлар яки ачык машина кую урыннары: шәхси участокка 2 
машина кую урыны; 

– хуҗалык корылмалары; 
– бакчалар, палисадниклар; 
- теплицалар, оранжереялар; 

–мал-туар һәм кош-корт өчен корылмалар (күршелек 

мөнәсәбәтләрен саклау шарты белән); 

– су саклау өчен шәхси резервуарлар; 

– су алу өчен скважиналар, шәхси кое (су алу җайланмасыннан 

30-50 м радиуста санитар сак зонасы оештыру шарты белән); 

– шәхси мунчалар, ишегалды бәдрәфләре; 
– янгыннан саклау объектлары (гидрантлар, резервуарлар, 

янгынга каршы сулыклар); 

– төзекләндерү объектлары (чүп җыю өчен мәйданчыклар); 

3)   Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем; 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

–  эшлекле идарә (офис, административ биналар); 

– җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр,  барлар, рестораннар); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (вак-төяк ремонт остаханәләре, 

ателье, чәчтарашханәләр, матурлык салоннары, кер юу пунктлары, 
химчисткалар); 

– дин максатларында файдалану; 
–  амбулатор-поликлиника; 

– амбулатор ветеринария хезмәте (терлекләрне даими тотмыйча 

ветеринария ярдǝме) күрсәтү; 
– спорт (спорт мәйданчыклары, теннис кортлары, спорт заллары, 

рекреация заллары, бассейннар, шугалаклар); 

– социаль хезмәт күрсәтү (эш вакыты чикләнгǝн күп максатлы 

һәм махсуслаштырылган билгеләнештәге клублар);  

– элемтә (элемтә бүлекләре, кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм 

спутник элемтәсе антеннасы); 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (хезмәт күрсәтүче һәм 

коммерция кулланылышы төрләре объектлары алдындагы  машина 
кую урыннары) 

1.2. Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 
параметрлары. 
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Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 

параметрлары (торак төзелеше обьектларына карата) түбǝндǝге 
таблицадагы күрсǝткечлǝргǝ туры килергǝ тиеш. 

 

Параметр төрләре һәм үлчәү 
берәмлекләре 

Параметр мǝгънǝсе  

 
Аерым торучы бер гаилǝгǝ 

исǝплǝнгǝн йорт 

Җир участокларыныӊ чик 
параметрлары 

Υлчǝү 
берǝм
леге 

  

Минималь мǝйдан  кв.м. 400  

Максималь мǝйдан кв.м.  1500 

Урам буйлап минималь 

киӊлек 

м 15 15 

Җир участоклары 

чикләрендә рөхсәт ителгән 

төзелешнең чик 
параметрлары 

   

Участок төзелешенең 
максималь проценты 

% 45 45 

Участокныӊ алгы чиге 

белǝн  төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы  

(әгәр төзелешне җайга салу 

линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән 
булса)  

м 5 5 

Участокның ян чикләре 

белǝн төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы 

м а) 3 – янгынга 

каршы таләплǝр 

үтәлгәндә 
б) 5 – башка 
очракларда 

а) 3 – янгынга 

каршы таләплǝр 

үтәлгәндә 
б) 5 – башка 
очракларда 

Участокның арткы чиге 

белǝн  төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы 

м 5 5 

Корылмаларның 
максималь биеклеге 

(түбәнең иӊ биек 

ноктасына кадәр) 

м 12 12 

Җир участогы 

коймаларыныӊ максималь 
биеклеге 

м 2,5 2,5 
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Капиталь төзелеш 

объектының максималь 

мәйданы 

кв.м. 180 675 

 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 10000 кв. м (1 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь 

чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы (әгәр төзелешне җайга салу линиясе белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Билгеләнмәгән күрсәткечләр техник регламентлар, 

СНиП, СанПиН һәм башка норматив документлар таләпләренә туры 

китереп билгеләнә.   
2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– төп корылмалар (торак йортлар) арасында ара 6 метр яйсǝ аннан 

артык булганда, ярдәмче корылмалар (хуҗалык корылмалары, 

гаражлар һәм башкалар) арасында ераклык 2 метр яки аннан артык 

булганда (янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килә торган 

стеналарны урнаштырган очракта, җир участоклары чикләре буенча 

ярдәмче корылмаларны блокларга рөхсәт ителә). 
3 искǝрмǝ. Әлеге таблицада билгеләнгән төзекләндерү 

объектларының параметрлары торак булмаган капиталь төзелеш 
объектларына кагыла. 
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4 искǝрмǝ. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин. Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

5 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

1.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

2. Ж-2. Шәһәр тибындагы шǝхси торак төзелеше зонасы 

Шәһәр тибындагы шǝхси торак төзелеше зонасы җирле 
әһәмияттәге минималь хезмәтләр җыелмасы белән рөхсәт ителгән 
аерым һәм блокланган индивидуаль торак йортлардан (коттеджлар) 
гыйбарǝт торак районнарны формалаштыруның хокукый шартларын 
тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 

2.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

– шәхси торак төзелеше өчен;  

- блоклы торак төзелеше өчен; 

- эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
- коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 
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белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

– аерым урнашкан яки  торак йортларга кушылып төзелгән 

гаражлар яки ачык машина кую урыннары: шәхси участокка 2 
машина кую урыны; 

– хуҗалык корылмалары; 

– су саклау өчен шәхси резервуарлар; 

– су алу өчен скважиналар, шәхси кое (су алу җайланмасыннан 

30-50 м радиуста санитар сак зонасы оештыру шарты белән); 

– шәхси мунчалар, ишегалды бәдрәфләре; 

–мал-туар һәм кош-корт өчен корылмалар (күршелек 

мөнәсәбәтләрен саклау шарты белән); 
– янгыннан саклау объектлары (гидрантлар, резервуарлар, 

янгынга каршы сулыклар); 

– төзекләндерү объектлары (чүп җыю өчен мәйданчыклар); 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү; 
– дини максатларда файдалану; 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– эшлекле идарә (офис, административ биналар); 

– җәмәгать туклануы; 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (вак-төяк ремонт остаханәләре, 

ателье, чәчтарашханәләр, матурлык салоннары, кер юу пунктлары, 
химчисткалар); 

- амбулатор-поликлиника хезмǝте күрсǝтү; 
– амбулатор ветеринария хезмәте (хайваннарны даими тотмыйча, 

ветеринария ярдǝме) күрсәтү; 
– спорт (спорт мәйданчыклары, теннис кортлары, спорт заллары, 

рекреация заллары, бассейннар, шугалаклар); 

– социаль хезмәт күрсәтү (эш вакыты чикләнгǝн күп максатлы 

һәм махсуслаштырылган билгеләнештәге клублар);  

–  махсус эшчәнлек (икенчел эшкәртү өчен әйберләр җыю 
урыннары); 
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– элемтә (элемтә бүлекләре, кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм 

спутник элемтәсе антеннасы); 

-–  автотранспортка хезмәт күрсәтү (хезмәт күрсәтүче һәм 

коммерция кулланылышы төрләре объектлары алдындагы  машина 
кую урыннары) 

2.2. Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 
параметрлары. 

Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 

параметрлары (торак төзелеше обьектларына карата) түбǝндǝге 
таблицадагы күрсǝткечлǝргǝ туры килергǝ тиеш. 

 

Параметр төрләре һәм үлчәү 
берәмлекләре 

Параметр мǝгънǝсе 

 

Аерым торучы 

бер гаилǝгǝ 
исǝплǝнгǝн йорт 

Күп гаилǝгǝ 
исǝплǝнгǝн 

блоклы йортта 

бер гаилǝ өчен 
каралган торак 

берǝмлеге  
 

Җир участокларыныӊ чик 
параметрлары 

    

Минималь мǝйдан  кв.м. 400  200  

Максималь мǝйдан кв.м.  1500  1500 

Урам буйлап минималь 

киӊлек 

м 15 15 6 6 

Җир участоклары 

чикләрендә рөхсәт ителгән 

төзелешнең чик 
параметрлары 

     

Участок төзелешенең 
максималь проценты 

% 45 45 55 55 

Участокныӊ алгы чиге 

белǝн  төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы  

(әгәр төзелешне җайга салу 

линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән 
булса)  

м 5 5 5 5 

Участокның ян чикләре 

белǝн төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы 

м а) 3 – 
янгын- 

а) 3 – 
янгын- 

а) 0 –  

күрше 
блокла
рга 

а) 0 –  

күрше 
блокла
рга 
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га 
каршы 

таләп- 

лǝр 

үтәлгән
-дә 
б) 5 –  
башка 
очракл
арда 

га 
каршы 

таләп- 

лǝр 

үтәлгән
-дә 
б) 5 –  
башка 
очракл
арда 

чиктǝ
ш  
булган- 
да  
б) 3 –  
башка 
очракл
арда  

чиктǝш  
булган- 
да  ; 
б) 3 –  
башка 
очракл
арда  

Участокның арткы чиге 

белǝн  төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы 

м 5 5 10 

(әгәр 

төзеле

шләрн

е җайга 
салу 
линияс

е белǝн 
башка
лар 
билгел

әнмәсә
) 

10 

(әгәр 

төзеле

шләрне 

җайга 
салу 
линияс

е белǝн 
башкал
ар 

билгелә
нмәсә) 

Корылмаларның 
максималь биеклеге 

(түбәнең иӊ биек 

ноктасына кадәр) 

м 12 12 12 12 

Җир участогы 

коймаларыныӊ максималь 
биеклеге 

м 2,5 2,5 1,2 1,2 

 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 10000 кв. м (1 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, корылмаларның чик биеклеге билгеләнергә тиеш 

түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен чик зурлык 

билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реокнтрсукциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
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– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Билгеләнмәгән күрсәткечләр техник регламентлар, 

СНиП, СанПиН һәм башка норматив документлар таләпләренә туры 

китереп билгеләнә.   
2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– төп корылмалар (торак йортлар) арасында ара 6 метр яйсǝ аннан 

артык булганда,  ярдәмче корылмалар (хуҗалык корылмалары, 

гаражлар һәм башкалар) арасында ераклык 2 метр яки аннан артык 

булганда ( янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килә торган 

стеналарны урнаштырганда, җир участоклары чикләре буенча 

ярдәмче корылмаларны блокларга рөхсәт ителә).   
3 искǝрмǝ. Әлеге таблицада билгеләнгән төзекләндерү 

объектларының параметрлары торак булмаган капиталь төзелеш 
объектларына кагыла. 

4 искǝрмǝ. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

5 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

2.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
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Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 
өчен кирәкле булган машина кую урыннарын  проектлаганда 

парковка урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 
 

3. Ж–3. Шǝхси торак йортлар, блоклы торак йортлар һәм аз 

катлы күп фатирлы торак йортлар белән катнаш төзелеш зонасы  

Шǝхси торак йортлар, блоклы торак йортлар һәм аз катлы күп 
фатирлы торак йортлар белән катнаш төзелеш зонасы - җирле 
әһәмияттәге чикләнгән хезмәтләр җыелмасына ия  торак йортлардан  
районнар формалаштыруның хокукый шартларын тәэмин итү өчен 
билгелǝнǝ. 

 
3.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– шәхси торак төзелеше өчен;  

– блоклы торак төзелеше өчен; 

– аз этажлы күп фатирлы торак төзелеше; 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

–  хуҗалык корылмалары; 
–  бакчалар,  палисадниклар; 



76 

 

 

– янгыннан саклау объектлары (гидрантлар, резервуарлар, 
янгынга каршы сулыклар); 

– төзекләндерү объектлары (чүп җыю өчен мәйданчыклар); 

– шәхси җиңел автомобильләр өчен гаражлар (аерым төзелгән hǝм 

янкормадагы, җир астындагы, өлешчǝ җир астындагы гаражлар); 

– шәхси җиңел автомобильләрне вакытлыча саклау өчен ачык 
машина кую урыннары; 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү; 
 - социаль хезмәт күрсәтү (халыкны эш белән тәэмин итү 

хезмәтләре, картлар һәм инвалидлар йортлары, приютлар,  балалар 
йортлары, аз керемле гражданнарны тукландыру пунктлары, йортсыз 

гражданнар өсен төн куну урыннары, психологик һәм түләүсез 
юридик ярдәм хезмәтлǝре, социаль, пенсия һәм башка хезмәтләр 

күрсәтү, социаль яки пенсия түләүләрен билгеләү мәсьәләләре буенча 

гражданнарны кабул итүне гамәлгә ашыручы хезмәтләр, 

коммерцияле булмаган иҗтимагый оешмалар: хәйрия оешмалары, 

хәйрия оешмалары, яраткан шөгыль белǝн шөгыльлǝнү клублары, эш 

вакыты чиклǝнгǝн куп максатлы hǝм махсуслаштырылган клублар); 

– амбулатор-поликлиника хезмǝте күрсǝтү; 
– эшлекле идарә (офис, административ биналар); 

– спорт (спорт мәйданчыклары, теннис кортлары, спорт заллары, 
рекреация заллары, бассейннар, шугалаклар, физкультура-

сǝламǝтлǝндерү корылмалары); 
– дини максатларда файдалану; 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– җәмәгать туклануы (аерым биналарда кафе, ашханәлǝр);; 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (кер юу пунктларыныӊ һәм 

химчисткаларның кабул итү пунктлары, көнкүреш техникасын 

ремонтлау предприятиеләре, чәчтарашханәләр, ателье, вак 

эшләнмәләр ясау буенча остаханәләр, матурлык салоннары); 

-– автотранспортка хезмәт күрсәтү (хезмәт күрсәтүче һәм 

коммерция кулланылышы төрләре объектлары алдындагы  машина 
кую урыннары); 

– юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станцияләре (бензин 

парларын томалау системасы белән җиһазландырылган җиңел 

автотранспортка), автомобиль  һәм автомобиль кирәк-яракларын юу 

станцияләре, автомобильләргә ремонт һәм хезмәт күрсәтү өчен 

билгеләнгән остаханәләр урнаштыру); 

– махсус эшчәнлек (икенчел эшкәртү өчен әйберләр җыю 
урыннары); 

–элемтә (элемтә бүлекләре, кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм 

спутник элемтәсе антеннасы); 
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3.2. Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 
параметрлары. 

Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 

параметрлары (торак төзелеше обьектларына карата) түбǝндǝге 
таблицадагы күрсǝткечлǝргǝ туры килергǝ тиеш. 

 

Параметр төрләре һәм 

үлчәү берәмлекләре 
Параметр мǝгънǝсе 

 

Аерым 
торучы бер 

гаилǝгǝ 
исǝплǝнгǝн 

йорт 

Блоклы 
йортта бер 

гаилǝ өчен 
каралган 

торак 

берǝмлеге  
 

Күп 
фатирлы 
йортлар 

Җир участокларыныӊ чик 
параметрлары 

   

Минималь мǝйдан  кв.
м 

400 200 600 

Максималь мǝйдан кв.
м 

1500 600 - 

Урам буйлап 

минималь киӊлек 

м 15 6 27 

Җир участоклары 

чикләрендә рөхсәт ителгән 

төзелешнең чик 
параметрлары 

   

Участок төзелешенең 
максималь проценты 

% 45 55 50 

Участокныӊ алгы 

чиге белǝн  төзелеш 

арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы  

(әгәр төзелешне җайга 

салу линиясе  белǝн 

башка күрсәткеч 

билгеләнмәгән булса)  

м 5 5 5 

Участокның ян 

чикләре белǝн 

төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь 
арасы 

м а) 3 – янгынг
а каршы 

таләплǝр 

үтәлгәндә 
б)  5 – башка 
очракларда 

а) 0 – күрше 
блокларга 

чиктǝш 
булганда  
б) 3 – башка 
очракларда 

6 
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Участокның арткы 

чиге белǝн  төзелеш 

арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы 

м 5 10 

(әгәр 

төзелешләрне 

җайга салу 
линиясе 

белǝн 
башкалар 

билгеләнмәсә
) 

6 

Корылмаларның 
максималь биеклеге 

(түбәнең иӊ биек 

ноктасына кадәр) 

м 12 12 12 

Җир участогы 

коймаларыныӊ 
максималь биеклеге 

м 2,5 1,2 махсус 

килештерү 
нигезендǝ 

 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 10000 кв. м (1 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50% 

1 искәрмә. Билгеләнмәгән күрсәткечләр техник регламентлар, 

СНиП, СанПиН һәм башка норматив документлар таләпләренә туры 

китереп билгеләнә.   
2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
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– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– төп корылмалар (торак йортлар) арасында ара 6 метр яйсǝ аннан 

артык булганда, ярдәмче корылмалар (хуҗалык корылмалары, 

гаражлар һәм башкалар) арасында ераклык 2 метр яки аннан артык 

булганда (янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килә торган 

стеналарны урнаштырганда, җир участоклары чикләре буенча 

ярдәмче корылмаларны блокларга рөхсәт ителә).   
3 искǝрмǝ. Әлеге таблицада билгеләнгән төзекләндерү 

объектларының параметрлары торак булмаган капиталь төзелеш 
объектларына кагыла. 

4 искǝрмǝ. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин. Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге дǝ ян чиге булып санала.  

5 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

3.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

4. Ж-4. Аз катлы һәм уртача катлы катнаш торак төзелеше 
зонасы 

Аз катлы һәм уртача катлы катнаш торак төзелеше зонасы җирле 
әһәмияттәге чикләнгән хезмәтләр җыелмасына ия ихаталы, бер 
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гаилǝгǝ исǝплǝнгǝн блоклы hǝм күпфатирлы йортлардан  торак 
районнар формалаштыру өчен билгелǝнǝ.  Көнкүрешк әһәмияткә ия 
булган һәм (чикләнгән) башка төр эшчәнлек объектларын урнаштыру 
рөхсәт ителә.  

4.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

–- блоклы торак төзелеше өчен; 

– аз этажлы күп фатирлы торак төзелеше; 

– уртача катлы күп фатирлы торак төзелеше; 

– мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү; 
– эшлекле идарә (офис, административ биналар); 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү; 
– спорт (спорт мәйданчыклары, теннис кортлары); 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (кер юу һәм химчисткаларның кабул 

итү пунктлары, көнкүреш техникасын ремонтлау предприятиеләре, 

чәчтарашханәләр, ателье, матурлык салоннары); 

– социаль хезмәт күрсәтү (почта бүлекләре, заллар, эш вакыты 

чикләнгән күп функцияле hǝм махсус билгеләнештәге клублар); 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

–  хуҗалык корылмалары; 
– бакчалар, палисадниклар; 
– янгыннан саклау объектлары (гидрантлар, резервуарлар, 

янгынга каршы сулыклар); 

– төзекләндерү объектлары (балалар мәйданчыклары, спорт, ял 

итү мәйданчыклары, чүп җыю өчен мәйданчыклары); 

– су саклау өчен резервуарлар; 
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-– шәхси җиңел автомобильләр өчен гаражлар (аерым төзелгән 

hǝм янкормадагы, җир астындагы, өлешчǝ җир астындагы гаражлар); 

- шәхси җиңел автомобильләрне вакытлыча саклау өчен ачык 
машина кую урыннары; 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– социаль хезмәт күрсәтү (өлкәннәр һәм инвалидлар өчен 

интернатлар, балалар йортлары, приютлар, төн кунып чыгу өчен 
йортлар); 

– дин максатларында куллану; 
– спорт (спорт заллары, рекреация заллары, бассейннар); 

- көнкүреш хезмәте күрсәтү (кер юу пунктларыныӊ һәм 

химчисткаларның кабул итү пунктлары, көнкүреш техникасын 

ремонтлау предприятиеләре, чәчтарашханәләр, ателье, вак 

эшләнмәләр ясау буенча остаханәләр, матурлык салоннары); 

- автотранспортка хезмәт күрсәтү (хезмәт күрсәтүче һәм 

коммерция кулланылышы төрләре объектлары алдындагы  машина 
кую урыннары); 

– юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станцияләре (бензин 

парларын каплату системасы белән җиһазландырылган җиңел 

автотранспортка), автомобиль  һәм автомобиль кирәк-яракларын юу 

станцияләре, автомобильләргә ремонт һәм хезмәт күрсәтү өчен 

билгеләнгән остаханәләр урнаштыру); 

- элемтә (кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм спутник элемтәсе 
антеннасы); 

– этләр йөртү өчен мәйданчыклар; 

– махсус эшчәнлек (икенчел эшкәртү өчен әйберләр җыю 
урыннары); 

4.2. Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 
параметрлары. 

Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 

параметрлары (торак төзелеше обьектларына карата) түбǝндǝге 
таблицадагы күрсǝткечлǝргǝ туры килергǝ тиеш. 

 

Параметр төрләре һәм үлчәү 
берәмлекләре 

 

Параметр мǝгънǝсе 
Блоклы 

йортта бер 

гаилǝ өчен 
каралган 

торак 

берǝмлеге  
 

 Аз катлы 

күп 
фатирлы 
йортлар 

Уртача 
катлы 

күп 
фатирлы 
йортлар 

Җир участокларыныӊ чик 
параметрлары 

кв.м   
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Минималь мǝйдан  кв
.м 

200 600 1200 

Максималь мǝйдан кв
.м 

600 - - 

Урам буйлап минималь 

киӊлек 

м 6 27 35 

Җир участоклары чикләрендә 
рөхсәт ителгән төзелешнең 
чик параметрлары 

   

Участок төзелешенең 
максималь проценты 

% 55 50 50 

Участокныӊ алгы чиге 

белǝн  төзелеш 

арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы  (әгәр 

төзелешне җайга салу 

линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән 
булса)  

% 5 5 3 

Участокның ян чикләре 

белǝн төзелеш 

арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы 

м а) 0 – күрше 
блоклар 

белǝн 

чиктǝш 
булганда 
(брандмауэр 
стеналары 
булганда) 
б) 3 – башка 
очракларда 

6 8 

Участокның арткы чиге 

белǝн  төзелеш 

арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы 

м 10 

(әгәр 

төзелешләрн

е җайга салу 
линиясе 

белǝн 
башкалар 

билгеләнмәсә
) 

6 10 

Корылмаларның 
максималь биеклеге 

(түбәнең иӊ биек 

ноктасына кадәр) 

м 12 12 30 

Җир участогы 

коймаларыныӊ 
максималь биеклеге 

м 1,2 махсус 

килештерү 
нигезендǝ 

махсус 

килештерү 
нигезендǝ 
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Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 50000 кв. м (5 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь 

чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Билгеләнмәгән күрсәткечләр техник регламентлар, 

СНиП, СанПиН һәм башка норматив документлар таләпләренә туры 

китереп билгеләнә.   
2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– төп корылмалар (торак йортлар) арасында ара 6 метр яйсǝ аннан 

артык булганда, ярдәмче корылмалар (хуҗалык корылмалары, 

гаражлар һәм башкалар) арасында ераклык 2 метр яки аннан артык 

булганда ( янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килә торган 

стеналарны урнаштырганда, җир участоклары чикләре буенча 

ярдәмче корылмаларны блокларга рөхсәт ителә).   
3 искǝрмǝ. Әлеге таблицада билгеләнгән төзекләндерү 

объектларының параметрлары торак булмаган капиталь төзелеш 
объектларына кагыла. 

4 искǝрмǝ. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 
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мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

5 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

6 искǝрмǝ. Күп катлы торак йортлар төзү өчен билгеләнгән җир 

участокларында  күп фатирлы торак йортта яшǝүчелǝрне машина кую 

урыннары белән тәэмин итү өчен кирәкле җир асты һәм җир өсте 
паркинглары (шул исәптән күп катлы йортлар) өчен җир участогы 

торак төзелеше белән бәйле булмаган объектлар өчен кулланыла 

торган җир участогы чигеннǝн карала. 

4.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын проектлаганда парковка 

урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

5. Ж-5. Урта катлы һәм күп катлы (биек) торак төзелеше зонасы 

Урта катлы һәм күп катлы (биек) торак төзелеше зонасы торак 
районнарны, шул исәптән күп катлы йортлар  төзү юлы белǝн 
формалаштыру өчен билгелǝнǝ. Җирле әһәмияткǝ ия хезмәтләрнең киң 
спектры, коммерцияле булмаган коммуналь предприятиеләр, шулай 
ук ял итү, уеннар өчен мәйданчыклар, спорт мәйданчыклары рөхсәт 
ителә.  

5.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– уртача этажлы торак төзелеше; 

– күп этажлы (биек) торак төзелеше; 
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– торак төзелешенǝ хезмǝт күрсǝтү; 
– мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү; 
-– урта һәм югары һөнәри белем бирү; 
–  эшлекле идарә (офис, административ биналар); 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү; 
– спорт клублары, спорт заллары, бассейннар, спорт һәм 

физкультура белән шөгыльләнү өчен мәйданчыклар (йөгерү юллары, 

спорт корылмалары, теннис кортлары, спорт уеннары өчен кырлар); 

–  банк hǝм иминият эшчǝнлеге; 

–  кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (кер юу һәм химчисткаларның кабул 

итү пунктлары, көнкүреш техникасын ремонтлау предприятиеләре, 

чәчтарашханәләр, ателье, матурлык салоннары); 

– социаль хезмәт күрсәтү (почта hǝм телеграф бүлекләре, сөт 
кухнялары); 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
-– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

халыкны һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү 
максатларында урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ 

белән тәэмин итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары 

бирү, күчемсез милек объектларын чистарту һәм җыештыру 

(котельный, насос станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру 

линияләре, трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә 
линияләре, телефон станцияләре, канализация, шулай ук халыкны 

һәм оешмаларны коммуналь хезмәтләр күрсәтү белән бәйле рәвештә 
кабул итү өчен билгеләнгән биналар); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдәмче төрләре: 

–төзекләндерү объектлары (балалар мәйданчыклары, спорт, ял 

итү мәйданчыклары, чүп җыю өчен мәйданчыклары, яшел 
утыртмалар); 

– торак йортларда салынган гаражлар; 
– автостоянкалар (встроенные, пристроенные); 

3)   Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– блоклы торак төзелеше (биеклеге җир өсте тигезлегеннǝн 

караганда өч каттан артмаган, күрше йорт белән уртак дивары булган, 

гомуми саны уннан да артмаган йортны берлǝштергǝн торак йорт); 

– торак төзелеше (тулай торак); 

– кунакханә хезмәте күрсәтү (кунакханәләр); 

– мәдәни үсеш (китапханә); 
– дин максатларында куллану; 
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– социаль хезмәт күрсәтү (халыкны эш белән тәэмин итү 
хезмәтләре, картлар йорты, бала йорты, балалар йортлары, аз керемле 

гражданнарны туклану пунктлары, хуҗасыз гражданнар өчен төнлек 

пунктлары, психологик һәм түләүсез юридик ярдәм хезмәте, социаль, 

пенсия һәм башка хезмәтләр күрсәтү һәм социаль яки пенсия 

түләүләрен билгеләү мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итүне 

гамәлгә ашыручы социаль, пенсия һәм башка хезмәтләр, 

коммерцияле булмаган иҗтимагый оешмалар: хәйрия оешмалары); 

– амбулатор ветеринария хезмәте күрсәтү (ветеринария кабул итү 
пунктлары, ветеринария дәвалау пунктлары); 

– этләр йөртү өчен мәйданчыклар; 

-– махсус эшчәнлек (икенчел эшкәртү өчен әйберләр җыю 
урыннары); 

– җәмәгать туклануы (кафе, ашханәләр,  барлар, рестораннар) 

– көнкүреш хезмәте күрсәтү (мунча, кер юу, җирләү бюросы, 

җәмәгать бәдрәфләре); 

-– автотранспортка хезмәт күрсәтү (хезмәт күрсәтүче һәм коммерция 

кулланылышы төрләре объектлары алдындагы  машина кую 
урыннары); 

– юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станцияләре (бензин 

парларын каплату системасы белән җиһазландырылган җиңел 

автотранспортка), автомобиль  һәм автомобиль кирәк-яракларын юу 

станцияләре, автомобильләргә ремонт һәм хезмәт күрсәтү өчен 

билгеләнгән остаханәләр урнаштыру); 

- элемтә (кǝрǝзле, радиорелелы элемтǝ һәм спутник элемтәсе 
антеннасы); 

5.2. Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм урта катлы, күп катлы 

(биек) торак төзелеше капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт 
ителгән төзелеш, реконструкцияләү чик параметрлары. 

Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 

параметрлары (торак төзелеше обьектларына карата) түбǝндǝге 
таблицадагы күрсǝткечлǝргǝ туры килергǝ тиеш. 

 

Параметр төрләре һәм үлчәү 
берәмлекләре 

 

Параметрлар мǝгънǝсе 

 
Урта катлы 

күп фатирлы 
йортлар 

Күп катлы күп 
фатирлы йортлар 

Җир участокларыныӊ чик 
параметрлары 

   

Минималь мǝйдан  кв.м 1200 1800 

Максималь мǝйдан кв.м 300000 (30 га) 
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Җир участоклары 

чикләрендә рөхсәт ителгән 

төзелешнең чик 
параметрлары 

   

Участок төзелешенең 
максималь проценты 

% 50 40 

Участокныӊ алгы чиге 

белǝн  төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы  

(әгәр төзелешне җайга салу 

линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән 
булса)  

м 5 3 

Участокның ян чикләре 

белǝн төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы 

м 8 12 

Участокның арткы чиге 

белǝн  төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы 

м 10 20 

Корылмаларның максималь 

биеклеге (түбәнең иӊ биек 

ноктасына кадәр) 

м 30 120 

 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 50000 кв. м (5 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь 

чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 
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– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50% 

1 искәрмә. Билгеләнмәгән күрсәткечләр техник регламентлар, 

СНиП, СанПиН һәм башка норматив документлар таләпләренә туры 

китереп билгеләнә.   
2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– төп корылмалар (торак йортлар) арасында ара 6 метр яйсǝ аннан 

артык булганда, ярдәмче корылмалар (хуҗалык корылмалары, 

гаражлар һәм башкалар) арасында ераклык 2 метр яки аннан артык 

булганда (янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килә торган 

стеналарны урнаштырганда, җир участоклары чикләре буенча 

ярдәмче корылмаларны блокларга рөхсәт ителә). 
3 искǝрмǝ. Әлеге таблицада билгеләнгән төзекләндерү 

объектларының параметрлары торак булмаган капиталь төзелеш 
объектларына кагыла. 

4 искǝрмǝ. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин. Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

5 искǝрмǝ. Бәйрәм чараларын уздырганда җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм тышкы бизǝлешне яхшырту максатында, капиталь 

төзелеш объектларын проектлаганда видеокүзәтү системалары һәм 

бәйрәмчә бизǝү элементлары урнаштыруны күздә тотарга. 

6 искǝрмǝ. Күп катлы торак йортлар төзү өчен билгеләнгән җир 

участокларында күп фатирлы торак йортта яшǝүчелǝрне машина кую 

урыннары белән тәэмин итү өчен кирәкле җир асты һәм җир өсте 
паркинглары (шул исәптән күп катлы) өчен җир участогы торак 

төзелеше белән бәйле булмаган объектлар өчен кулланыла торган җир 

участогы чигеннǝн карала. 

5.3. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметрлары СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
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Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 
өчен кирәкле булган машина кую урыннарын  проектлаганда 

парковка урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 
 

6. Ж-6. Үзләштереләсе территорияләрдә торак төзелешен үстерү 
зонасы 

Үзләштереләсе территорияләрдә торак төзелешен үстерү зонасы - 
территорияне планлаштыру документларын исәпкә алып, торак 
төзелеше параметрларын һәм хезмәтләр җыелмасын билгеләү 
мөмкинлеге булган торак районнарны формалаштыру билгелǝнǝ. 
Территорияне планлаштыру буенча документлар турында фикер 
алышканнан һәм  документ расланганнан соң, Кагыйдәләрнең 8 бүлеге 
нигезендә, Кагыйдәләргә шәһәр төзелеше регламентлары өлешендә 
тиешле территория үзләштерелергә тиешле торак төзелеше үсешенең 
тиешле зонасына карата үзгәрешләр кертелә. 

  
49.4 маддǝ. Шәһәр төзелеше регламентлары. Махсус 

билгеләнештәге зоналар  
1. СО-1. Су алу, башка техник корылмалар зонасы  

Су алу, башка техник корылмалар зонасы участокларны су белән 
тәэмин итү чыганаклары, су үткәрү корылмалары мәйданчыкларын 
куллануның хокукый шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. Россия 
Кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан Республикасы буенча 
территориаль идарәсе белән килешү нигезендǝ су белән тәэмин итү 
чыганакларын эксплуатацияләүгә бәйле биналарны, корылмаларны 
һәм коммуникацияләрне урнаштыру рөхсәт ителә.  

СО-1 зонасында һәм шуңа бәйле территорияләрдә капиталь 
төзелеш объектларын куллануны тыюлар Кагыйдǝлǝрнеӊ 51 маддǝсе 
10 өлеше нигезендǝ  территорияләрдән: су алу зоналарыннан һәм 
башка техник корылмалардан файдалануның аерым шартлары булган 
зоналарның төрләре белǝн билгелǝнǝ. 

1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт 
ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә 
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хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек 

объектларын (су үткәрү чистарту корылмалары, насос станцияләре, 

котельные, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация канализация станцияләре, 

канализация канализация станцияләре)чистарту һәм җыештыру); 

– фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (аэрология станцияләре, 

метеостанцияләр); 
– су объектларыннан махсус файдалану (су объектларына карата 

махсус судан файдалану өчен кирәкле ысуллар белән кулланыла 

торган җир участокларын файдалану (өске су объектларыннан су алу, 

агынты суларны һәм (яки) дренаж суларын агызу, су төбен һәм су 

объектлары ярларын үзгәртү белән бәйле булган су төбен тирǝнǝйтү, 
махсус шартлату, казу эшлǝрен башкару))  

– гидротехник корылмалар (сусаклагычларны эксплутатциялǝү 
максатында гидротехник корылмалар (плотиналар, су чыгаручы 

җайланмалар, су җыючы, су җибәрүче һәм башка гидротехник 

корылмаларны, судноларны үткǝрү, балык саклау һәм балык үткǝрүче 
корылмаларын, яр буен саклау корылмаларын урнаштыру)); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– җирдǝн файдалану. 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 500000 кв. м (50 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 



91 

 

 

– участокның арткы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.1 искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– төп корылмалар (торак йортлар) арасында ара 6 метр яйсǝ аннан 

артык – диварларныӊ янгынга каршы торуын тиешле дәрәҗәдǝ 
эшлǝгǝндǝ, җир участоклары чикләре буенча блоклы (чиктǝш) 

корылмалар рөхсәт ителә. 
 
2. СО-2. Чистарту корылмалары зонасы 

Чистарту корылмалары зонасы чистарту корылмалары өчен җир 
участоклары куллануның хокукый шартларын тәэмин итү өчен 
билгелǝнǝ. Россия кулланучылар күзǝтчелегенеӊ Татарстан 
Республикасы буенча территориаль идарәсе белән килешү нигезендә 
чистарту корылмаларын эксплуатацияләүгә бәйле биналар, 
корылмалар һәм коммуникацияләр урнаштыру рөхсәт ителә. 

2.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (аэрация станциялǝре, канализация 

чистарту корылмалары,  насос станциялǝре, капиталь төзелеш 

объектларын коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында 

урнаштыру, аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин 

итү, элемтә хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, 
күчемсез милек объектларын (су үткәрү чистарту корылмалары, насос 

станцияләре, котельные, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация канализация станцияләре, 

канализация канализация станцияләре)чистарту һәм җыештыру); 
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– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– җирдǝн файдалану. 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 2500000 кв. м (250 га), җир 

участогыныӊ минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт 
күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик 

саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик 

биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
- участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

- участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

- участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

- участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 
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–  диварларныӊ  янгынга каршы торуын тиешле дәрәҗәдǝ 
эшлǝгǝндǝ, җир участоклары чикләре буенча блоклы (чиктǝш) 

корылмалар рөхсәт ителә. 
 

3. СО-3. Керү чикләнгән режимлы объектлар зонасы 

Керү чикләнгән режимлы объектлар зонасы җайга салу бары тик 
дәүләт хакимиятенең вәкаләтле органы тарафыннан гына гамәлгә 
ашырыла торган эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыруның хокукый 
шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 

3.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

– махсус куллану (территориядән файдалану режимы махсус 

норматив һәм кагыйдәлǝр таләпләрен исәпкә алып, объект 

билгеләнеше нигезендә билгеләнә); 
– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– оборона һәм куркынычсызлык тәэмин итү (хәрби 

комиссариатлар); 

 –җәзаларны үтәү буенча эшчәнлекне тәэмин итү; 
 – зонаныӊ максатчан билгелǝнешенǝ бǝйле рǝвештǝ  хезмǝт 

күрсǝтү объектлары 

-– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә 
хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек 

объектларын чистарту һәм җыештыру (котельнялар, насос 

станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация)); 

2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– автотранспортка хезмǝт күрсǝтү; 
– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 
 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 150000 кв. м (15 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  
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 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.1 искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– диварларныӊ  янгынга каршы торуын тиешле дәрәҗәдǝ 
эшлǝгǝндǝ, җир участоклары чикләре буенча блоклы (чиктǝш) 

корылмалар рөхсәт ителә. 
 

4. СО-4. Җитештерү зонасында үләт базының тәэсирен 

локальләштерү зонасы 

Җитештерү зонасында үләт базының тәэсирен локальләштерү 
зонасы 500 м радиуста үләт базларыннан торган территорияне үз эченә 
ала. Кагыйдәләрнең 51 маддǝсендǝ күрсәтелгән чараларны үткәрү 
шарты белән, җитештерү объектларын ССЗда үләт базларына 
урнаштыру мөмкинлеге бирү максатында билгелǝнǝ. . 

4.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– махсус билгеләнештәге яшелләндерү; 
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– җитештерү эшчәнлеге (азык - төлек продуктларын эшкәртү 
белән бәйле булмаган җитештерү объектлары); 

2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– тимер юл транспорты (үләт базыннан 50-300 метрдан артык 
ераклыкта тимер юллар ); 

– гомуми файдаланудагы җир участоклары (территорияләр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү юллары). 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 50000 кв. м (5 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Рөхсǝт ителгǝн капиталь төзелеш объектлары төзү hǝм 

реконтрсукциялǝүнеӊ чик параметрлары, чик сызыгыннан тышкы 

якта биналар, корылмалар  төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ 
урнаштыруныӊ рөхсǝт ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир 

участогыннан минималь чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  

түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.Искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  
 

5. СО-5. Торак зонасында үләт базының тәэсирен локальләштерү 
зонасы 
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Торак зонасында үләт базының тәэсирен локальләштерү зонасы 
500 м радиуста үләт базларыннан торган территорияне үз эченә ала. 
ССЗ торак төзелеше булдырмас өчен билгелǝнǝ. 

5.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– махсус билгеләнештәге яшелләндерү; 
2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– тимер юл транспорты (үләт базыннан 50-300 метрдан артык 

ераклыкта тимер юллар hǝм автомобиль юллары); 

– автотранспортка хезмǝт күрсǝтү; 
– гомуми файдаланудагы җир участоклары (территорияләр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү юллары). 

Җир участокларыныӊ иң чик (минималь һәм (яки) максималь) 

үлчǝме, шул исәптән аларның мәйданы, катларның иң чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. 

 Рөхсǝт ителгǝн капиталь төзелеш объектлары төзү hǝм 

реконтрсукциялǝүнеӊ чик параметрлары, чик сызыгыннан тышкы 

якта биналар, корылмалар төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ 
урнаштыруныӊ рөхсǝт ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир 

участогыннан минималь чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын 

түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

Искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш 

яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы 

чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  

 Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге дǝ ян чиге булып санала.  
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6. СО-6. Калдыкларны туплау зонасы 

Калдыкларны туплау зонасы төрле төрдәге калдыкларны туплау, 
юкка чыгару һәм зарарсызландыру өчен билгеләнгән территорияләрне 
формалаштыруның хокукый шартларын тәэмин итү өчен билгеләнә. 

6.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп төрләре: 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (каты көнкүреш калдыклары 

полигоннары, чүплекләр) 

– махсус эшчәнлек (куллану һәм сәнәгать җитештерүе 
калдыкларын күмү); 

– гомуми файдаланудагы җир участоклары (территорияләр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары); 

2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (чүп эшкәртү һәм чүп-чар яндыру 

заводлары, хуҗалык һәм административ-көнкүреш объектлары, 
коммуналь объектлар); 

– автотранспортка хезмǝт күрсǝтү; 
– төзеклǝндерү объектлары; 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 300000 кв. м (30 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.1 искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 
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участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин. Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге дǝ ян чиге булып санала.  

2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– диварларныӊ янгынга каршы торуын тиешле дәрәҗәдǝ 
эшлǝгǝндǝ, җир участоклары чикләре буенча блоклы (чиктǝш) 

корылмалар рөхсәт ителә. 
 

7. СО-7. Гамǝлдǝге зиратлар зонасы 

Гамǝлдǝге зиратлар зонасы  гамǝлдǝге җирләү урыннары hǝм яӊа 
җирлǝү урыннары өчен  билгеләнә. Җирләү урыннары  -  ǝхлакый,  
санитар һәм экологик, таләпләргә туры китереп урнаштырылучы  
зиратлы җир участоклары, шулай ук мәетләрне күмү корылмалар hǝм 
биналар.  Җирләү урыны билгелǝнешендǝге җир участокларыныӊ 
хокукый режимы гамәлдәге законнар белән билгеләнә. 

7.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– ритуаль эшчәнлек (гамәлдәге зиратлар, колумбарий биналары, 

крематорийлар, дини йолалар белǝн бәйле объектлар); 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– су саклау өчен резервуарлар; 

– төзекләндерү объектлары; 

– җәмәгать бәдрәфләре 

– ритуаль эшчǝнлек  (матәм йолалары йортлары, ритуаль кирәк-

яраклар ясау буенча остаханәләр, махсус бюро-кибетләр (сәүдә 
мәйданы 5000 кв. м. га кадǝрле) ;  

– хуҗалык һәм административ-көнкүреш объектлары; 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү; 
– төзеклǝндерү объектлары; 
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Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 400000 кв. м (40 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Рөхсǝт ителгǝн капиталь төзелеш объектлары төзү hǝм 

реконструкциялǝүнеӊ чик параметрлары, чик сызыгыннан тышкы 

якта биналар, корылмалар  төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ 
урнаштыруныӊ рөхсǝт ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир 

участогыннан минималь чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын  

түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

–участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

Искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш 

яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы 

чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  
 

8. СО-8. Җирлǝү тыелган ябык зиратлар зонасы 

Җирлǝү тыелган ябык зиратлар зонасы җир участокларында 
ритуаль билгеләнештәге объектлар урнаштыруныӊ хокукый 
шартларын тәэмин итү өчен билгеләнә . 

8.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

- ритуаль эшчәнлек (җирлǝү тыелган зиратлар, мемориаль 
парклар). 

- эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 
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(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– ритуаль эшчǝнлек  

- җәмәгать бәдрәфләре 

- автотранспортка хезмәт күрсәтү ; 
- төзеклǝндерү объектлары; 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 400000 кв. м (40 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Рөхсǝт ителгǝн капиталь төзелеш объектлары төзү hǝм 

реконтрсукциялǝүнеӊ чик параметрлары, чик сызыгыннан тышкы 

якта биналар, корылмалар  төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ 
урнаштыруныӊ рөхсǝт ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир 

участогыннан минималь чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  

түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.Искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  
 

9. СО-9. Махсус билгеләнештәге яшелләндерү зонасы 

Махсус билгеләнештәге яшелләндерү зонасы санитар-саклагыч, 
техник зоналарны, җир кишәрлекләрен инженерлык объектлары һәм 
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коммуникацияләре белән гамәлдәге нормативларга туры китереп 
оештыру һәм төзекләндерү өчен билгеләнә.   

9.1.  Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

- махсус билгеләнештәге яшелләндерү 
 - махсус билгеләнештәге яшелләндерү объектларын үстерү 

питомниклары; 

-  эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
- коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә 
хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек 

объектларын чистарту һәм җыештыру (котельнялар, насос 

станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация)), дежур персонал өчен торак 

булмаган бүлмǝлǝр; 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 
– тимер юл транспорты; 
– автомобиль транспорты; 
– су транспорты; 
– hава транспорты; 

– торба үткǝргеч транспорт; 

– автотранспортка хезмǝт күрсǝтү (эшлекле, мәдәни, хезмәт 
күрсәтүче һәм коммерцияле куллану төрләре объектлары алдындагы 

машина кую урыннары, җир асты һәм җир өстендǝге гаражлар, 
автостоянкалар); 

– юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станцияләре (бензин 

парларын томалау системасы белән җиһазландырылган җиңел 

автотранспортка), автомобиль  һәм автомобиль кирәк-яракларын юу 

станцияләре, автомобильләргә ремонт һәм хезмәт күрсәтү өчен 

билгеләнгән остаханәләр урнаштыру); 

– эшлекле идарǝ (идарә биналары, конструкторлык бюросы, 

административ билгеләнештәге биналар, фәнни-тикшеренү 
лабораторияләре);  

– амбулатор-поликлиника хезмǝте күрсǝтү; 
– спорт (ябык типтагы спорт-сәламәтләндерү корылмалары, 

автодромнар, моторомнар); 

- көнкүреш хезмәте күрсәтү (кер юу); 
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–  кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– җәмәгать туклануы; 

– амбулатор- ветеринария хезмǝте күрсǝтү; 
– питомниклар; 

– кунакханә хезмәте (мотельләр, кунакханәләр, вахта ысулы 

буенча эшләүчелǝргǝ  яшǝү өчен (ике атнадан артык түгел) бүлмәләр); 

– торба үткǝргеч транспорт (су үткǝргеч, нефть, газ үткǝргеч); 

– җирдǝн файдалану (карьерлар, техник тǝэмин итү өчен артезиан 
скважиналары). 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 50000 кв. м (5 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел.  

Гомуми файдаланудагы территорияләр, махсус билгеләнештәге 
яшелләндерү hǝм  махсус билгеләнештәге яшелләндерү объектларын 

үстерү питомниклары территориялǝре өчен чик зурлык билгеләнергә 
тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин. Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  
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2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– диварларныӊ  янгынга каршы торуын тиешле дәрәҗәдǝ 
эшлǝгǝндǝ, җир участоклары чикләре буенча блоклы (чиктǝш) 

корылмалар рөхсәт ителә. 
 

 49.5 маддǝ. Шǝhǝр төзелеше регламентлары. Җитештерү-
коммуналь зоналар 

1. ПК-1. Куркынычлылык буенча I-II класслы җитештерү-
коммуналь объектлар зонасы 

Куркынычлылык буенча I-II класслы җитештерү-коммуналь 
объектлар зонасы эшчәнлеге тавышның, пычрануныӊ югары 
дәрәҗәсе,  зур йөк һәм тимер юл транспортының интенсив хәрәкәте 
белән бәйле, санитар-саклау зонасы 1000 м һәм 500 м булган 
куркынычлылык классының 1 һәм 2 класслы сәнәгать һәм җитештерү-
коммуналь предприятиеләрен формалаштыруның хокукый 
шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнгән. Бердәм зонада капиталь 
төзелеш объектларын файдалануныӊ рөхсәт ителгән төрләренең 
ярашуы норматив санитар таләпләрне үтәү шарты белән генә мөмкин. 

– сǝнǝгать эшчǝнлеге; 

– авыр сǝнǝгать; 
– автомобиль төзү  сǝнǝгате; 
– җиӊел сǝнǝгать; 
– фармацевтика сǝнǝгате; 
– азык-төлек сǝнǝгате; 
– төзелеш сǝнǝгате; 
– энергетика; 

– элемтǝ; 
– складлар; 

– фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (предприятиеләргә хезмәт 
күрсәтү белән бәйле проект, фәнни-тикшеренү, конструкторлык 

һәм тикшеренү оешмалары); 

–  целлюлоза-кǝгазь сǝнǝгате; 
– коммуналь хезмǝт күрсǝтү (предприятиеләрне техник һәм 

инженерлык тәэмин итү объектлары); 

– эшлекле идарǝ; 
– – юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станцияләре (бензин 

парларын томалау системасы белән җиһазландырылган җиңел 

автотранспортка), автомобиль  һәм автомобиль кирәк-яракларын юу 

станцияләре, автомобильләргә ремонт һәм хезмәт күрсәтү өчен 

билгеләнгән остаханәләр урнаштыру); 
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– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– кунакханǝ хезмǝте; 
– күргǝзмǝ-ярминкǝ эшчǝнлеге; 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә 
хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек 

объектларын чистарту һәм җыештыру (котельнялар, насос 

станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация)), дежур персонал өчен торак 

булмаган бүлмǝлǝр; 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдǝмче төрләре: 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (автобуслар, йөк 

автомобильләрен,  җиңел автомобильләрне кыска вакытлы саклау 

өчен урыннары булган транзит транспорты мәйданчыклары, йөк 

автомобильләрен вакытлыча саклау өчен автостоянка);  

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

 - җирдǝн файдалану; 
- нефть химиясе промышленносте; 
- транспорт; 
– тимер юл транспорты; 
– автомобиль транспорты; 
– су транспорты; 
– hава транспорты; 

– торба үткǝргеч транспорт; 

 – юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станцияләре (бензин 

парларын каплату системасы белән җиһазландырылган җиңел 
автотранспортка; 

–  автотранспортка хезмǝт күрсǝтү; 
– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

- - җитештерү һәм сәнәгать предприятиеләренә турыдан - туры 

хезмәт күрсәтү белән бәйле җәмәгать туклануы (кафе, ашханә, 
буфетлар); 

- хайваннар өчен приютлар; 
- питомниклар; 

– - спорт (ябык типтагы спорт-сәламәтләндерү корылмалары, 
автодромнар, моторомнар); 

– амбулатор- ветеринария хезмǝте күрсǝтү; 
– торба үткǝргеч транспорт (суүткǝргеч, нефть, газ үткǝргеч); 

– җирдǝн файдалану (карьерлар, техник тǝэмин итү өчен артезиан 
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скважиналары). 

- коммуналь хезмәт күрсәтү (коммуналь билгеләнештәге санитар-

техник корылмалар һәм җайланмалар, калдыкларны вакытлыча 
саклау складлары)); 

- махсус эшчәнлек (җитештерү һәм куллану калдыкларын саклау, 

утильләштерү)  
1.2. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 

объектларына машина кую урыннары саны параметры СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын  проектлаганда 

парковка урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 1250000 кв. м (125 га), җир 

участогыныӊ минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт 
күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик 

саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик 

биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр, махсус билгеләнештәге яшелләндерү hǝм  махсус 

билгеләнештәге яшелләндерү объектларын үстерү питомниклары 

территориялǝре өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
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чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– диварларныӊ  янгынга каршы торуын тиешле дәрәҗәдǝ 
эшлǝгǝндǝ, җир участоклары чикләре буенча блоклы (чиктǝш) 

корылмалар рөхсәт ителә.соответствующей степени огнестойкости). 
 

2. ПК-2. Куркынычлылык буенча III класслы җитештерү-
коммуналь объектлар зонасы 

Куркынычлылык буенча III класслы җитештерү-коммуналь 
объектлар зонасы III  класс куркынычлыклардан да ким булмаган 
санитар-сак зонасы булган коммуналь-җитештерү предприятиеләрен 
төзүнең хокукый шартларын формалаштыру өчен билгелǝнǝ. 
Җитештерү эшчәнлеген үстерүгә ярдәм итүче кайбер коммерция 
хезмәтләре рөхсәт ителә. Бердәм зонада капиталь төзелеш 
объектларын рөхсәт ителгән файдалану төрләренең ярашуы норматив 
санитар таләпләрне үтәү шарты белән генә мөмкин.  

2.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– сǝнǝгать эшчǝнлеге; 

– авыр сǝнǝгать; 
– автомобиль төзү  сǝнǝгате; 
– җиӊел сǝнǝгать; 
– фармацевтика сǝнǝгате; 
– азык-төлек сǝнǝгате; 
– төзелеш сǝнǝгате; 
– энергетика; 

– элемтǝ; 
– складлар; 

– фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (предприятиеләргә хезмәт 
күрсәтү белән бәйле проект, фәнни-тикшеренү, конструкторлык һәм 

тикшеренү оешмалары); 
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–  целлюлоза-кǝгазь сǝнǝгате; 
– коммуналь хезмǝт күрсǝтү (предприятиеләрне техник һәм 

инженерлык тәэмин итү объектлары); 

– эшлекле идарǝ; 
– юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станцияләре (бензин 

парларын томалау системасы белән җиһазландырылган җиңел 

автотранспортка), автомобиль  һәм автомобиль кирәк-яракларын юу 

станцияләре, автомобильләргә ремонт һәм хезмәт күрсәтү өчен 

билгеләнгән остаханәләр урнаштыру); 

– эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– кунакханǝ хезмǝте; 
– күргǝзмǝ-ярминкǝ эшчǝнлеге; 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә 
хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек 

объектларын чистарту һәм җыештыру (котельнялар, насос 

станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация)); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2)  Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдǝмче төрләре: 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (автобуслар, йөк 

автомобильләрен, җиңел автомобильләрне кыска вакытлы саклау өчен 

урыннары булган транзит транспорты мәйданчыклары, йөк 

автомобильләрен вакытлыча саклау өчен автостоянка); 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станциялǝре (бары тик 

бензин парларын томалау системасы белән җиһазландырылган җиңел 

автотранспорт өчен); 

– автотранспортка хезмǝт күрсǝтү; 
- җирдǝн файдалану; 
- нефть химиясе промышленносте; 
- транспорт; 
– тимер юл транспорты; 
– автомобиль транспорты; 
– су транспорты; 
– hава транспорты; 

– торба үткǝргеч транспорт; 
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 – урта һәм югары һөнәри белем бирү (предприятие профиле 

буенча 18 яшьтән өлкәнрәк затларны укыту өчен һөнәри-техник уку 
йортлары); 

- спорт мәйданчыклары, предприятие хезмәткәрләре өчен ял 

мәйданчыклары, автодромнар, мотодромнар, спорт автомобильләре, 
мотополигоннар); 

-– амбулатор- ветеринария хезмǝте күрсǝтү; 
- хайваннар өчен приютлар; 
- питомниклар; 

– кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

- җитештерү һәм сәнәгать предприятиеләренә турыдан - туры 

хезмәт күрсәтү белән бәйле җәмәгать туклануы (кафе, ашханә, 
буфетлар); 

2.2. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметры СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын  проектлаганда 

парковка урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 1250000 кв. м (125 га), җир 

участогыныӊ минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт 
күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик 

саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик 

биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр, махсус билгеләнештәге яшелләндерү hǝм махсус 

билгеләнештәге яшелләндерү объектларын үстерү питомниклары 

территориялǝре өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 



109 

 

 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%.1 искәрмә. Җир 

участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш яки күбрәк өлеше 

белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы чикләре санала. Җир 

участогының берничә алгы чиге булырга мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш 

эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– диварларныӊ  янгынга каршы торуын тиешле дәрәҗәдǝ 
эшлǝгǝндǝ, җир участоклары чикләре буенча блоклы (чиктǝш) 

корылмалар рөхсәт ителә. 
 

3. ПК-3. Куркынычлылык буенча IV-V класслы җитештерү-
коммуналь объектлар зонасы  

Куркынычлылык буенча IV-V класслы җитештерү-коммуналь 
объектлар зонасы санитар-сак зоналары 100 м һәм 50 м булган, тавыш 
hǝм пычрану дǝрǝҗǝсе  түбǝн булган IV-V класслы куркынычлылык 
классына керүче коммуналь-җитештерү предприятиеләрен һәм склад 
базаларын формалаштыруның хокукый шартларын тәэмин итү өчен 
бүлеп бирелгән. Җитештерү эшчәнлеген алып баручы коммерция 
хезмәтләренең киң спектры рөхсәт ителә. Бердәм зонада капиталь 
төзелеш объектларын файдалануныӊ рөхсәт ителгән төрләренең 
ярашуы норматив санитар таләпләрне үтәү шарты белән генә мөмкин. 

3.1 Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 

рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

– сǝнǝгать эшчǝнлеге; 

– авыр сǝнǝгать; 
– автомобиль төзү  сǝнǝгате; 
– җиӊел сǝнǝгать; 
– фармацевтика сǝнǝгате; 
– азык-төлек сǝнǝгате; 
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– төзелеш сǝнǝгате;– энергетика; 

– элемтǝ; 
– складлар; 

– фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (предприятиеләргә хезмәт 
күрсәтү белән бәйле проект, фәнни-тикшеренү, конструкторлык һәм 

тикшеренү оешмалары); 

–  целлюлоза-кǝгазь сǝнǝгате; 
– - коммуналь хезмәт күрсәтү (предприятиеләрне техник һәм 

инженерлык белән тәэмин итү объектлары, санитар-техник 

корылмалар һәм коммуналь билгеләнештәге җайланмалар); 

– эшлекле идарǝ; 
– эчке хокук тәртибен тәэмин итү;; 
– кунакханǝ хезмǝте; 
– күргǝзмǝ-ярминкǝ эшчǝнлеге; 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә 
хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек 

объектларын чистарту һәм җыештыру (котельнялар, насос 

станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация)); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары);– производственная 
деятельность; 

2)  Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдǝмче төрләре: 

– автотранспортка хезмәт күрсәтү (автобуслар, йөк 

автомобильләрен,  җиңел автомобильләрне кыска вакытлы саклау 

өчен урыннары булган транзит транспорты мәйданчыклары, йөк 

автомобильләрен вакытлыча саклау өчен автостоянка); 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

– юл буе сервисы объектлары (ягулык салу станциялǝре (бары тик 

бензин парларын томалау системасы белән җиһазландырылган җиңел 

автотранспорт өчен); 

– автотранспортка хезмǝт күрсǝтү; 
- җирдǝн файдалану; 
- нефть химиясе промышленносте; 
- транспорт; 
– тимер юл транспорты; 
– автомобиль транспорты; 
– су транспорты; 
– hава транспорты; 

– торба үткǝргеч транспорт; 
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 – урта һәм югары һөнәри белем (предприятие профиле буенча 18 

яшьтән өлкәнрәк затларны укыту өчен һөнәри-техник уку йортлары); 

- спорт мәйданчыклары, предприятие хезмәткәрләре өчен ял 

мәйданчыклары, автодромнар, мотодромнар, спорт автомобильләре, 
мотополигоннар); 

-  кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

- җитештерү һәм сәнәгать предприятиеләренә турыдан - туры 

хезмәт күрсәтү белән бәйле җәмәгать туклануы (кафе, ашханә, 
буфетлар); 

-  амбулатор- ветеринария хезмǝте күрсǝтү; 
- хайваннар өчен приютлар;  

- көнкүреш хезмǝте күрсǝтү 
- питомниклар. 

3.2. Җир участоклары чикләрендә капиталь төзелеш 
объектларына машина кую урыннары саны параметры СНиП 

нормалары нигезендә исәпләнә. 
Шул ук вакытта капиталь төзелеш объектын эксплуатацияләү 

өчен кирәкле булган машина кую урыннарын  проектлаганда 

парковка урыннары һәм (яки) машина урыннары, гаражларда, 

автомобильләрне даими саклау урыннарында  проектлана торган 

(булган) урыннар исәпкә алына, аларның төзелеше (булуы) әлеге 

капиталь төзелеш объектын тәэмин итү өчен территорияне 

планлаштыру проектында күздә тотыла. 

Машина кую урыннары параметрлары гамәлдәге капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә, капиталь төзелеш 

объектының параметрларын үзгәртүгә китерми. 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 1250000 кв. м (125 га), җир 

участогыныӊ минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт 
күрсәтү объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик 

саны һәм (яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик 

биеклеге билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы 

территорияләр, махсус билгеләнештәге яшелләндерү hǝм  махсус 

билгеләнештәге яшелләндерү объектларын үстерү питомниклары 

территориялǝре өчен чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар 

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 
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– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  

2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– диварларныӊ янгынга каршы торуын тиешле дәрәҗәдǝ 
эшлǝгǝндǝ, җир участоклары чикләре буенча блоклы (чиктǝш) 

корылмалар рөхсәт ителә.соответствующей степени огнестойкости). 
 

 49.6.  маддǝ. Шǝhǝр төзелеше регламентлары. Табигый-
рекреацион зоналар 

1. Р-1. Рекреацион-ландшафт территорияләре зонасы 

Рекреацион-ландшафт территорияләре зонасы Зона 
рекреационно–ландшафтных территорий гамәлдәге табигый 
ландшафтны саклау һәм куллануның хокукый шартларын тәэмин итү 
һәм халыкның сәламәтлеге мәнфәгатьләрендә экологик чиста әйләнә-
тирә мохит булдыру, урманнарны саклау һәм яңарту, аларны 
рациональ файдалануны тәэмин итү өчен бүлеп бирелгән. 

1.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 
– ял (рекреация);  
– спорт; 

– күӊел ачу (аттракционнар); 

– мǝдǝни үсеш (театрлар, җǝйге театрлар, концерт 

мǝйданчыклары, цирклар); 

– hǝйкǝллер; 
– скульптуралар; 
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- эчке хокук тәртибен тәэмин итү; 
– табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге; 

– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә 
хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек 

объектларын чистарту һәм җыештыру (котельнялар, насос 

станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация)); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2)  Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдǝмче төрләре: 

– төзекләндерү объектлары (фонтаннар, чүп җыю 

мәйданчыклары, яшел үсентеләр); 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре: 

 - санаторий эшчәнлеге (санаторий, профилакторийлар); 

- табигый-танып-белү туризмы (ял йортлары, ял базалары, 

балалар сәламәтләндерү лагерьлары һәм мәктәпкәчә учреждениеләр 

дачалары, шөгыльлǝнү базалары 

–– социаль хезмәт күрсәтү (өлкәннәр өчен интернатлар, балалар 
йортлары); 

- кече суднолар өчен причаллар, көймә станцияләре; 

- гольф һәм атта йөрү өчен кырлар; 

- кунакханә хезмәте (кунакханәләр, кунаклар кабул итү 
йортлары, туристларга хезмәт күрсәтү үзәкләре, кемпинглар, 

мотельләр); 

- этләрне йөртү өчен мәйданчыклар;  

- көнкүреш хезмәте күрсәтү (җәмәгать бәдрәфләре); 

 – кибетләр( сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр); 

– җәмәгать туклануы (кафе, рестораннар); 

-  амбулатор-поликлиника хезмǝте күрсǝтү (беренче медицина 

ярдǝме күрсǝтү пунктлары) 
– дин максатларында куллану; 

– автотранспортка  хезмәт күрсәтү(хезмәт күрсәтүче, 

сәламәтләндерү һәм спорт төрләре объектлары каршындагы машина 
кую урыннары). 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ чик зурлыгын – 300000 кв. м (30 га), җир участогыныӊ 
минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 
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билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр, 

махсус билгеләнештәге яшелләндерү hǝм  махсус билгеләнештәге 
яшелләндерү объектларын үстерү питомниклары территориялǝре өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш, төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

Искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш 

яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы 

чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  
 

2. Р-2. Күмәк бакчалар һәм бакча участоклары зонасы 

Күмәк бакчалар һәм бакча участоклары зонасы халыкның җиләк-
җимеш һәм яшелчә үстерү, шулай ук капиталь төзелеш объектларын  
алда күрсǝтелгǝн файдалану рөхсәт ителгән төрләрне һәм 
параметрларны үтәгәндә ял итү ихтыяҗларын канәгатьләндерү 
максатларында файдаланыла торган территорияләрне 
формалаштыруның хокукый шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 

2.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

1) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ төп  төрләре: 

- яшелчәчелек; 
- бакчачылык; 

– гомуми билгеләнештәге җир участоклары; 
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– коммуналь хезмәт күрсәтү (капиталь төзелеш объектларын 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү максатларында урнаштыру, 

аерым алганда: су, җылылык, электр, газ белән тәэмин итү, элемтә 
хезмәтләре күрсәтү, канализация агымнары бирү, күчемсез милек 

объектларын чистарту һәм җыештыру (котельнялар, насос 

станцияләре, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, 

трансформатор подстанцияләре, газүткәргечләр, элемтә линияләре, 

телефон станцияләре, канализация)); 

– гомуми кулланылыштагы җир участоклары (территориялǝр) 

(автомобиль юллары, юллар, керү юллары, җәяүлеләр өчен 

тротуарлар, җәяүлеләр кичү урыннары, парклар, скверлар, 

мәйданнар, бульварлар, яр буйлары); 

2) Рөхсәт ителгән файдалануныӊ ярдǝмче төрләре: 

–  ишегалды корылмалары (остаханәләр, сарайлар, теплица, 
мунча); 

– йорт хайваннарын тоту өчен төзелгән корылмалар;  

– шәхси хезмәт эшчәнлеге белән шөгыльләнү өчен корылмалар 

(күршелек принципларын саклаганда); 

– йорт яны участогында яки машина кую урыннарында шәхси 
гаражлар; 

– шәхси участокта су саклау өчен савытлар; 

– су җыю җиhазлары; 

–  су саклау өчен резервуарлар; 

– күмәк бакчаларны саклау өчен бүлмәләр; 

– чүп җыю  өчен мәйданчыклар; 
– янгынга каршы сулыклар; 
– урман ышыклау полосалары; 

3) Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре:: 

– күмǝк яшелчǝ базлары ; 

– – автотранспортка  хезмәт күрсәтү(хезмәт күрсәтүче объектлар 
каршындагы машина кую урыннары). 

- көнкүреш хезмәте күрсәтү); 
 – кибетләр (сәүдә мәйданы 5000 кв. м. кадәр, даруханәләр);; 

– спорт (балалар мәйданчыклары, ял итү, спорт белǝн 

шөгыльлǝнү мәйданчыклары,  физкультура-сәламәтләндерү 
корылмалары); 

– амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү (беренче медицина 

ярдәме күрсәтү пунктлары); 

– амбулатория ветеринария хезмǝте күрсǝтү ( хайваннарны  

ветеринария шифаханǝсендǝ калдырмыйча); 
– питомниклар. 

2.2. Җир участогыныӊ чик зурлыгы,  урта катлы hǝм күп катлы 

(биек) торак төзелеше капиталь төзелеш объектларыныӊ рөхсәт 
ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик параметрлары. 
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Җир участогыныӊ чик зурлыгы һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән төзелеш, реконструкцияләүнең чик 

параметрлары (торак төзелеше обьектларына карата) түбǝндǝге 
таблицадагы күрсǝткечлǝргǝ туры килергǝ тиеш. 

 

Параметр төрләре һәм үлчәү 
берәмлекләре 

 

Параметрлар мǝгънǝсе 
Бакча участогында аерым торучы 

йорт 

Җир участокларыныӊ чик 
параметрлары 

   

Минималь мǝйдан  кв.м. 400  

Максималь мǝйдан кв.м.  1500 

Җир участоклары 

чикләрендә рөхсәт ителгән 

төзелешнең чик 
параметрлары 

   

Участок төзелешенең 
максималь проценты 

% 30 30 

Участокныӊ алгы чиге 

белǝн  төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы  

(әгәр төзелешне җайга салу 

линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән 
булса)  

м 3 3 

Участокның ян чикләре 

белǝн төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы 

м а) 3 – янгынга 
каршы 

таләпләрне 

үтәгәндә  
б) 5 – башка 
очракларда 

а) 3 – янгынга 
каршы 

таләпләрне 

үтәгәндә  
б) 5 – башка 
очракларда 

Участокның арткы чиге 

белǝн  төзелеш арасындагы 

чикнеӊ минималь арасы 

м 6 6 

Корылмаларның 
максималь биеклеге 

(түбәнең иӊ биек 

ноктасына кадәр) 

м 12 12 

Җир участогындагы 

коймаларныӊ  максималь 
биеклеге 

м 2,5 2,5 

 

Капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән җир 

участогыныӊ (торак төзелеше белǝн бǝйле максатлардан тыш) 

максаты чик зурлыгын – 3000 кв. м (0,3 га), җир участогыныӊ 
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минималь зурлыгын – 100 кв. м (коммуналь хезмәт күрсәтү 
объектлары өчен – 1 кв. м) дип билгелǝргǝ, катларның чик саны һәм 

(яки) биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның чик биеклеге 

билгеләнергә тиеш түгел. Гомуми файдаланудагы территорияләр өчен 

чик зурлык билгеләнергә тиеш түгел.  

 Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү   тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
– участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

– участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

– участокның арткы чиге белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

– участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

1 искәрмә. Билгеләнмәгән күрсәткечләр техник регламентлар, 

СНиП, СанПиН һәм башка норматив документлар таләпләренә туры 

китереп билгеләнә.   
2 искǝрмǝ. Түбǝндǝге очракта җир участокларының ян һәм арт 

чикләре чикләре белǝн төзелеш арасындагы билгеләнгән 

күрсәткечләредән читкә тайпылулар рөхсәт ителә: 
– күрсәтелгән тайпылышлар өчен чиктәш җир кишәрлекләре 

хуҗаларының ризалыгы булганда, 

– төп корылмалар (торак йортлар) арасында ара 6 метр яйсǝ аннан 

артык булганда,  ярдәмче корылмалар (хуҗалык корылмалары, 

гаражлар һәм башкалар) арасында ераклык 2 метр яки аннан артык 

булганда ( янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килә торган 

стеналарны урнаштырганда, җир участоклары чикләре буенча 

ярдәмче корылмаларны блокларга рөхсәт ителә).   
3 искǝрмǝ. Әлеге таблицада билгеләнгән төзекләндерү 

объектларының параметрлары торак булмаган капиталь төзелеш 
объектларына кагыла. 

4 искǝрмǝ. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ 
чиктәш яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә 
чыгучы чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  
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Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала. 
 

3. Р-3. Питомниклар, оранжереялар һәм бакча-парк хуҗалыгы 
зонасы 

Питомниклар, оранжереялар һәм бакча-парк хуҗалыгы зонасы 
селекция һәм бакча культураларын үстерү белән бәйле, объектларны 
һәм предприятиеләрнеӊ эшчǝнлеген тǝэмин итү  hǝм үстерүнеӊ,  шулай 
ук фәнни һәм рекреацион максатларны гамәлгә ашыруныӊ  хокукый 
шартларын тәэмин итү өчен билгелǝнǝ. 

3.1. Җир участоклары һәм капиталь төзелеш объектларыныӊ 
рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

Р-3 зонасындагы җир участоклары һәм капиталь төзелеш 

объектларыныӊ рөхсәт ителгән файдалану төрләре. 

Җир участокларыныӊ  чик (минималь hǝм (яйсǝ) максималь) 

зурлыгы, шул исǝптǝн  аларныӊ мǝйданы, корылмаларныӊ этаж 

саны, биеклеге чик биеклеге билгеләнергә тиеш түгел.  

Торак төзелеше белǝн бǝйле булмаган рөхсǝт ителгǝн капиталь 

төзелеш объектлары төзү hǝм реконструкциялǝүнеӊ чик 
параметрлары, чик сызыгыннан тышкы якта биналар, корылмалар  

төзү тыелган, биналар, корылмаларныӊ урнаштыруныӊ рөхсǝт 
ителгǝн чиклǝрен билгелǝү максатында  җир участогыннан минималь 

чигенеш,   төзелешнеӊ максималь процентын  түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ: 
- участокныӊ алгы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 

минималь арасы  (әгәр төзелешне җайга салу линиясе  белǝн башка 

күрсәткеч билгеләнмәгән булса) – 1 метр; 

- участокның ян чикләре белǝн төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы – 3 метр; 

- участокның арткы чиге белǝн  төзелеш арасындагы чикнеӊ 
минималь арасы– 3 метр; 

- участок төзелешенең максималь проценты-50%. 

Искәрмә. Җир участогының алгы чиге булып участокныӊ чиктәш 

яки күбрәк өлеше белән гомуми файдалану территориясенә чыгучы 

чикләре санала. Җир участогының берничә алгы чиге булырга 

мөмкин.  Гамәлдәге төзелеш эчендә урнашкан җир участогыныӊ алгы 

чикләре булмый.  

Җир участогының арткы чиге – җир участогыныӊ алгы чигенǝ 
капма-каршы чик. Ике һәм аннан да күбрәк алгы чикләре булган җир 

участогының арткы чиге булмаска мөмкин.  

Җир участогыныӊ алгы чиккǝ яны белǝн урнашкан чиге ян чиге 

булып тора. Шулай ук алгы яки арткы чикләр булмаган җир участогы 

чиге  дǝ ян чиге булып санала.  
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 49.7 маддǝ. Шǝhǝр төзелеше регламентлары. Территориялǝрне 

комплекслы hǝм тотрыклы үстерү зоналары  

Территориялǝрне комплекслы hǝм тотрыклы үстерү зоналары  
торак, җитештерү, иҗтимагый-эшлекле һәм башка билгеләнештәге 
капиталь төзелеш объектларын урнаштыру һәм гражданнарның 
коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары 
эшчәнлеген тәэмин итү өчен, шулай ук әлеге пунктта күрсәтелгән 
объектларны архитектура-төзелеш проектлаштыру, төзү, 
реконструкцияләү өчен территорияне планлаштыру буенча 
документларны әзерләү һәм раслау буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру 
өчен билгеләнгән; 

 

1. КРТ-НЗ. Төзелмǝгǝн территорияне комплекслы үстерү зонасы 

1.1. Җир участокларыннан һәм капиталь төзелеш 

объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре комплекслы үсеш 

территориясе чикләрендә урнашкан территориаль зоналардан 

файдалану төрләре нигезендә билгеләнә  
1.2. Территориянең коммуналь, транспорт, социаль 

инфраструктура объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт 
ителгән дәрәҗәсе исәп-хисап күрсәткечләре һәм күрсәтелгән 

объектларның территориаль яктан халык өчен  үтешлелеге  буенча  

максималь дәрәҗәдә исәп-хисап күрсәткечләре 

1.2.1. Территориянең социаль инфраструктура объектлары белән 

тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап 

күрсәткечләре һәм күрсәтелгән объектларның халык өчен максималь 

рөхсәт ителгән территориаль үтешлелеге дәрәҗәсенең исәп-хисап 

күрсәткечләре  
 

Социаль инфраструктураныӊ минималь тәэмин ителеше 

исемлеге һәм хисап күрсәткечләре  
 

Көндәлек хезмәт 
күрсәтү оешмалары, 

предприятиеләре 

һәм учреждениеләре 

Υлчǝү 
берǝмлеге 

Минималь тǝэмин ителеш 

Мәктәпкәчә белем 

бирү оешмалары 

1000 кешегǝ 
урын 

Торак пунктның демографик 
структурасына карап, 

мәктәпкәчә белем бирү 
оешмалары белән тәэмин 

ителештән чыгып: 

шәһәрләрдә-балаларның 85 
проценты,  
шулардан оешмаларда: 
гомуми типтагыларында-71 
процент балалар; 
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тәүлек буенча  эшлǝүче 
оешмаларда-1,2 процент;  

шифаханә тибындагы 
оешмаларда-12 процент; 
коррекцион оешмаларда-0,8 
процент 
 

Гомуми белем бирү 
оешмалары 

1000 кешегǝ 
урын 

Торак пунктның демографик 

структурасына карап, мәктәп 

белеме белән тәэмин 

ителешнең 100 процентынан 
чыгып  
 
 

Азык-төлек 

кибетләре 

1000 кешегә 
сәүдә 
мәйданы кв 
метр 

Барлыгы-3 нче кушымтаның 

4 нче таблицасы нигезендә, 
шул исәптән 70 кв. метр-

хезмәт күрсәтү радиусы 

чикләрендә, калган мәйдан-
муниципаль район 

чикләрендә  
Азык-төлек 
булмаган, беренче 

чиратта кирәк 
булган товарлар 

кибетләре 

1000 кешегә 
сәүдә 
мәйданы кв 
метр 

Барлыгы-3 нче кушымтаның 

4 нче таблицасы нигезендә, 
шул исәптән 30 кв. метр-

хезмәт күрсәтү радиусы 

чикләрендә, калган мәйдан-
муниципаль район 

чикләрендә 
Даруханǝ  
пунктлары 

 Торак 
группага 
объектлар  

1 

Банклар 

бүлекчәлǝре, 
операция кассалары 

операция 
кассалары 
саны  

10 – 30 меӊ кешегǝ - бер 

Элемтǝ бүлеге Торак 
группага 
объектлар 

1 

Көнкүреш хезмәте 
күрсәтү 
предприятиеләре 

(остаханǝлǝр, 

чәчтарашханǝлǝр 

һәм башкалар.) 

1000 кешегǝ 
эш урыны 

2 
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Кер юу, химчистка 
пунктлары 

Торак 
группага 
объектлар 

1 

 Мǝдǝният 

учреждениелǝре 

1000 кешегә  
гомуми 

мәйдан кв 
метр 

50 

Көндәлек хезмәт 
күрсәтү спорт-
тренажерлар залы 

1000 кешегә  
гомуми 

мәйдан кв 
метр  

70-80 

Яссылыктагы  спорт 
корылмалары 

1000 кешегә  
мәйдан кв 
метр 

1950 

Тәртип саклау 
пункты 

гомуми 

мәйдан кв 
метр торак 
группага 

10 

Җәмәгать 
бәдрәфләре 

 

1000 кешегǝ 
җиhаз 

1 

Искǝрмǝ.  Шәһәр торак пунктларында күп катлы төзелешләр 

территориясендә яссы спорт корылмалары белән тәэмин ителешне 

исәпләгәндә микрорайоннар торак зонасы составына керә торган 

физкультура белән шөгыльләнү өчен мәйданчыклар исәпкә алына. 
 

Күрсәтелгән объектларның территориаль үтемлелеге буенча халык 

өчен максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәдәге исәп-хисап күрсәткечләре 

Хезмәт күрсәтү оешмалары, учреждениеләре 

һәм предприятиеләре 

Хезмәт күрсәтү 
радиусы, 
метрларда 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары -  күп 

катлы төзелеш, 

кече шәһәрләрдә -  бер, ике катлы төзелеш  

300 
500 

  
  

Гомуми белем бирү оешмалары: 
II-III баскыч; 
I баскыч 

750  
500  

Физкультура-сәламәтләндерү дәресләре өчен 

бүлмәләр 

500 

Торак районнарның физкультура-спорт 

үзәкләре 

1500 

Шәһәр торак пунктларында шифаханәләр һәм 

аларның филиаллары 

1000 
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Күп катлы 
 аз катлы    

биналарда даруханǝлǝр 

500 
800 

  

Сәүдә, җәмәгать туклануы һәм җирле 

әһәмияттәге көнкүреш хезмәте күрсәтү 
предприятиеләре: 

 

күп катлы; 500 

аз катлы 800 

Элемтǝ бүлеклǝре hǝм банк филиаллары  500 

Искǝрмǝ: 
1. Укучыларның гомуми белем бирү оешмаларына башлангыч 

сыйныфлар белән килү юллары магистраль урамнарның 

машиналар йөри торган өлешен бер дәрәҗәдә узарга тиеш түгел. 

2. Гомуми белем бирү оешмалары hǝм транспортка барфып җитү 
мөмкинлеге түбǝндǝге ераклыкта рөхсәт ителә: укытуның I 

баскычында укучылар өчен – 15 минут (бер якка), II баскыч 

укучылары өчен – 50 минуттан да артмаска (бер якка) (СП 
42.13330 – 2011). 

3. Махсус (тел, математика, спорт һәм башкалар .) һәм 

сәламәтләндерү мәктәпкәчә белем бирү оешмалары һәм гомуми 

белем бирү оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтү радиусы 

проектлау өчен бирем буенча кабул ителә. 
 

10) 51 маддǝне яңа редакциядә бәян итәргә: 
 

"51 маддǝ. Территорияләрдән файдалану буенча аерым шартлары 

булган санитар-сак зоналары, су саклау зоналары һәм башка зоналар 

белән билгеләнгән дǝ урнашкан күчемсез милектән файдалану  

5. Су саклау зоналары  түбǝндǝге максатларда бүленеп бирелә: 
- су өслегенеӊ микроблар белǝн һәм химик пычрануын кисәтү һәм 

булдырмау; 

– су объектларының пычрануын, корылуын, ләмләнүен һәм 

җимерелүен булдырмау; 

- су, хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы объектларының яшәү 
тирәлеген саклау. 

 

6. Елга, башка су объектларының су саклау зоналарында 

урнашкан җир участоклары һәм башка күчемсез милек объектлары 

өчен билгеләнә: 
– тыелган файдалану төрлǝре; 

–шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төрләре, алар  

Кагыйдәләрнең 8 бүлеге нигезендә, иҗтимагый фикер алышу яки 
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җǝмǝгать тыңлаулары процедураларын кулланып, вәкаләтле дәүләт 
органнарының сулыкларны файдалану һәм саклау буенча бассейн һәм 

башка территориаль идарә органнары белән махсус килешү буенча 

рөхсәт ителергә мөмкин. 

Елгаларның су саклау зоналары чикләрендә урнашкан җир 

кишәрлекләрен һәм башка күчемсез милек объектларын тыелган 

файдалау төрләре:  

– туфракны ашлау өчен агынты сулар куллану; 

– зиратлар, үләт базлары булдыру, җитештерү һәм куллану 

калдыклары, радиоактив, химик, шартлаткыч, агулы, агулаучы һәм 

агулы матдәләр күмү; 
– үсемлекләрне корткычлардан һәм авырулардан саклау өчен  

авиация чараларын куллану; 

– транспорт чаралары хәрәкәте һәм машина кую (махсус 

транспорт чараларыннан тыш), каты өслекле юлларда юл хәрәкәте 
һәм юллардагы һәм махсус җиһазландырылган урыннарда машина 
кую урыннарыннан тыш 

Яр буе саклау полосалары чикләрендә, югарыда күрсәтелгән 

чикләүләр белән беррәттән, тыела: 

– җир сөрү; 
– грунт белǝн юылучы өемнǝр өю; 

– авыл хуҗалыгындагы терлеклǝрне  көтүгǝ чыгару, алар өчен 

җǝйге лагерьлǝр, юыну урыннары оештыру. 

7. Су законнары һәм әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге 
законнар нигезендә су саклау зоналары чикләрендә су объектларын 

пычратудан, кибүдǝн, чүплǝнүдǝн, саклауны тәэмин итүче хуҗалык 

объектларын һәм башка объектларны проектлау, урнаштыру, төзү, 
реконструкцияләү, файдалануга кертү һәм эксплуатацияләү рөхсәт 
ителә. 

8. Елгаларның яки инешләрнең су саклау зонасы киңлеге 

аларның чишмә башыннан түбǝндǝгечǝ билгеләнә:  
1) ун километрга кадǝр – илле  метр үлчǝмдǝ; 
2) уннан илле километрга кадәр-йөз метр; 

3) илле километр һәм аннан да күбрәк – ике йөз метр үлчǝмдǝ.  
Чишмә башыннан  елга тамагына кадǝр ун километрдан ким 

булган елганыӊ, инешнеӊ су саклау зонасы яр буе саклау полосасына 

туры килә. Елганың, инешнең чишмә башына су саклау зонасы 

радиусы илле метр күләмендә билгеләнә.  
Сазлык эчендә урнашкан күлдән яки күлдән, 0,5 квадрат 

километрдан кимрәк акваторияле сусаклагычлардан тыш, күлнең, 

сусаклагычның су саклау зонасы киңлеге илле метр күләмендә 
билгеләнә. Су агымына  урнашкан сусаклагычның су саклау зонасы 

киңлеге әлеге су агымының су саклау зонасының киңлеге белән  тигез 

зурлыкта билгеләнә.  
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Түбән Кама сусаклагычы өчен су саклау зонасы 200 м.  
 

9. Яр буе саклау полосасының киңлеге су объектының яр буена 

авышлык үлчǝменнǝн  чыгып билгеләнә,  кире яки ноль авышлыгы 

өчен утыз метр, өч градуслы авышлык өчен  өчен -  кырык метр һәм 

өч һәм аннан да күбрәк градус авышлык өчен - илле метр тәшкил итә.  
Сазлык чиклǝрендǝ урнашкан агымсуныӊ һәм агынты күлләрнең 

яр буе саклау полосасы киңлеге 50 метр күләмендә билгеләнә. 
Аеруча кыйммәтле балыкчылык (уылдык чәчү, балыкларны 

кышлату һәм башка су биологик ресурслары) әһәмиятенǝ ия булган 

күлнең, сусаклагычныӊ яр буе саклык полосасының киңлеге, якын-

тирә җирләрнең авышлыгына карамастан, ике йөз метр күләмендә 
билгеләнә. 

 Торак пунктлар территорияләрендә яңгыр сулары канализациясе 

һәм яр буйларының чикләре яр буе парапетларына туры килә. 
Мондый территорияләрдә су саклау зонасының киңлеге яр буе 

парапетыннан билгеләнә. Яр буе булмаганда, су саклау зонасы, яр буе 

саклау полосасының киңлеге яр сызыгыннан исәпләнә 
10. Су алу һәм башка техник корылмаларның саклау зоналары 

булып мондый зона чикләрендә күчемсез милекне куллануныӊ 
тыелган төрләре һәм, шулай ук СО-1 зонасы – су алу җайланмалары, 

башка техник корылмаларның чикләрендә тыелган гамǝллǝр 

түбǝндǝгечǝ билгеләнә:  
– авиация-химик эшлǝр башкару; 

– корткычларга, үсемлекләргә һәм чүп үләннәренә каршы 

көрәшнең химик чараларын куллану; 

– агулы химикатлар, минераль ашламалар һәм ягулык-майлау 
материаллары складларын, агу химикатлары аппаратурасына агулы 

матдǝлǝр салу мәйданчыкларын, терлекчелек комплексларын, 

сәнәгать, көнкүреш һәм авыл хуҗалыгы калдыкларын, зиратларны 

һәм үләт базларын, агынты суларны җыю урыннарын урнаштыру; 

– тирес hǝм чүп туплау; 

– автомобильләргǝ, тракторларга һәм башка машиналарга, 

механизмнарга  ягулык салу, аларны юу һәм ремонтлау, ны 
ремонтлау; 

– транспорт чаралары кую урыны ясау; 

– агачларны кисү. 
 

11. «Жемчужина» санаторий - профилакторийныӊ санитар 

саклау зоналары чикләрендә урнашкан җир участокларыннан һәм 

башка күчемсез милек объектларыннан тыелган файдалану төрләре : 

Округныӊ беренче зонасы (катгый тыюлар зонасы ) 

–  гражданнарныӊ даими һәм вакытлыча яшәве; 



125 

 

 

-табигый дәвалау чараларын эксплуатацияләүгә турыдан-туры 

бәйле булмаган теләсә кайсы объект, санаторий-профилакторий 

төзелеше, шулай ук киләчәктә мондый объектлар төзү өчен җир 

участоклары бирү; 
– санаторийның дәвалау чараларына һәм территориянең санитар 

торышына зыян китеререгǝ сǝлǝтле булган җир эшләре башкару яки 

нинди дә булса гамәлләр кылу; 

 - коеларны һәм чокырларны каплаучы чүплекләр урнаштыру, 
беренче зона аша канализация коллекторлары салу. 

Округның икенче зонасы (чикләүләр зонасы): 

Зона чикләрендǝ тыела:  

1.Υстерү һәм төзекләндерү белән бәйле булмаган максатларда 

санаторий-профилакторий җирләрен файдалануга бирү; 
2. сәнәгать, авыл хуҗалыгы, көнкүреш предприятиеләре, шулай 

ук эшчәнлеге санаторий үсеше белән бәйле булмаган һәм II зона 

режимы белән туры килми торган объектлар һәм корылмалар төзү һәм 
урнаштыру; 

3. төзелеш материалларын эшләү, казу эшләре башкару, шулай 

ук төзелешләрдән буш территорияләрдә табигый катламны киметү; 
4. чистарту корылмалары, су үтми торган коелар, сугару 

кырлары һәм җир асты фильтрациясе, зиратлар урнаштыру; 

5.  территорияне чүп-чар, сәнәгать калдыклары белән пычрату 

һәм башкалар.; 
6. ягулык-майлау материаллары складларын, агулы химикатлар 

һәм минераль ашламалар складларын, туплаугычларны һәм шлам 
туплаугычларны урнаштыру. 

Округныӊ өченчǝ зонасы ( күзǝтү зонасы) 

1. минераль су чыганаклары режимына зыян китерергә,  шулай 

ук дәвалау җиренең ландшафт-климат һәм санитар шартларын 

начарайтырга сǝбǝпче булган,  зона территориясен санитар саклау 

округы өчен билгеләнгән кагыйдәләрне үтәмичә куллану, аларны бозу 

2. чстартмаган суны Мǝлǝкǝс елгасына агызу; 

3. атмосфера һавасының торышына тискәре йогынты ясый 

торган сәнәгать объектларын урнаштыру, төзү һәм зурайту.  

12. "Булгар-пиво» ААҖ һәм «Булай" ҖЧҖ төче һәм минераль су 

чыганакларын санитар һәм тау-санитар саклау зоналары чикләрендә 
урнашкан җир кишәрлекләрен һәм башка күчемсез милек 

объектларын тыелган куллану төрләре:  

Җир асты су белән тәэмин итү чыганакларын санитар саклау 

зоналарының беренче поясы: 

1. биек кǝүсǝле агачлар утырту; 

2. скважина корылмаларын эксплуатацияләүгә, 
реконструкцияләүгә һәм киңәйтүгә турыдан-туры катнашы булмаган 

төзелешнең барлык төрләре; 
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3. төрле билгелǝнештǝге торбаүткǝргечлǝр, 

4. торак hǝм хуҗалык-көнкүреш биналары 

5. кешелǝр яшǝү; 
6. ашлама hǝм химик агулы матдǝлǝр куллану. 

Җир асты сулары белән тәэмин итү чыганакларын санитар 

саклау зоналары ныӊикенче һәм өченче поясы: 
1. зиратлар урнаштыру; 

2. үлǝт базлары урнаштыру; 

3.  ассенизация hǝм фильтрация кырлары; 
4. тирес саклагычлар; 
5. силос траншеялары; 

6. терлекчелек һәм кошчылык предприятиеләре; 

7. җир астына эштǝ кулланылган суны җибǝрү; 
8. каты калдыкларны җир астында туплау һәм җир асты 

байлыкларын эшкәртү; 
9. Россия кулланучылар күзǝтчелегенеӊ Тукай районы буенча 

идарәсе белән килешмичә яңа скважиналар бораулау һәм төзү;  
10. җир асты суларының химик пычрану куркынычына бәйле 

булган ягулык-майлау материаллары, агу химикатлары һәм минераль 

ашламалар складларын, промстоклар, шлам саклагычлар һәм башка 
объектларны урнаштыру;  

11.төп кулланудагы hǝм реконструкциядǝге урманны кисү  . 
Минераль җир асты чыганакларын тау-санитар саклау 

округының беренче зонасы: 

1. кешеләр яшәү; 
2. дәвалау һәм сәламәтләндерү максатларында табигый 

ресурсларны тикшерү һәм куллану белән бәйле эшләрдǝн тыш, 

барлык хуҗалык эшлǝрен башкару 

Минераль җир асты чыганакларын тау-санитар саклау 

округының икенче зонасы: 

1. курорт дәвалавы һәм ял итү өлкәсен барлыкка китерү һәм 

үстерү белән турыдан-туры бәйле булмаган объектларны һәм 

корылмаларны урнаштыру, шулай ук әйләнә-тирә табигать мохитен 

пычратучы һәм табигый дәвалау ресурслары кимүенǝ китергән 

эшләрне башкару; 

2. яңа сәнәгать объектларын төзү һәм гамәлдәге сәнәгать 
объектларын киңәйтү, дәвалау-савыктыру җирен үзләштерү белән 

турыдан-туры бәйле булмаган тау эшлǝрен һәм башка эшләр башкару; 

3. терлекчелек һәм кошчылык комплекслары һәм фермалар төзү, 
саклагычлар урнаштыру; 

4.  агу химикатлары, минераль ашламалар һәм ягулык-майлау 
материаллары складларын урнаштыру; 

5. транзит автомобиль юллары төзелеше; 
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6. каты калдыклар, эшкәртелгән майлар һәм агынты сулар 

чистартуның тиешле системасыннан башка автотранспортны күмǝк 
кую урыннары урнаштыру  

7. торак йортлар төзү, үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү һәм 

канализация системаларыннан башка бакча участокларын һәм 

палаткалы туристик тукталышларны оештыру һәм төзекләндерү  
8. зират hǝм үлǝт базлары урнаштыру; 

9.  коеларны, сугару басуларын, җир асты фильтрациясен һәм 
агынты су туплагычларны урнаштыру; 

10. сәнәгать, көнкүреш һәм авыл хуҗалыгы калдыкларын җыю 

һәм күмү; 
11. мал-туар куу hǝм көтү; 
12. минераль ашламалар һәм тирес сулары куллану, 

корткычларга, үсемлекләр һәм чүп үләннәренә каршы көрәштә агу 

химикатлары куллану, сулыкларны эвтрификацияләүгә каршы 

көрәшнең химик методларын куллану; 

13. су объектларына юынтык һәм дренаж суларны агызу, шулай 

ук бу объектларның санитар һәм экологик торышына тискәре 
йогынты ясый торган башка су куллану; 

14. табигый дәвалау ресурсларының сыйфаты начараюга яки 

санын киметүгә китерергә мөмкин булган яшел үсентеләрне кисү, җир 

участокларын, урман һәм сулыкларны куллану. 

Минераль җир асты чыганакларын тау-санитар саклау 

округының өченче зонасы: сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы объектларын 

һәм корылмаларын урнаштыру, шулай ук әйләнә-тирә мохитнең 
пычрануы, табигый дәвалау ресурслары һәм аларның бетүе белән 

бәйле хуҗалык эшчәнлеген гамәлгә ашыру белән чикләнә. 
2. Əлеге Карар үтǝлешен контрольдǝ тотуны Шǝhǝр Советыныӊ 

шәһәр төзелеше, шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь 

хуҗалыкны үстерү мәсьәләләре буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 
 
 
 

Шǝhǝр Хакиме       Н.Г. Мǝhдиев 
 


