
КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советы 

Азнакай шәһәре                     №137-33                «23» май 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шәһәре Советының 2017 елның 29 сентябрендәге 

63-18 номерлы карары  белән расланган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шәһәренең шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативларына 

үзгәрешләр кертү турында(2018 елның 13 декабрендәге 120-29 

номерлы карар редакциясендә) 

 

Россия Федерациясе Торак кодексының 29.12.2004 ел, № 188-ФЗ үтәлеше 

максатында, «Гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек 

алып бару һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2017 елның 29 июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясе Урман кодексын гамәлгә кертү турында» 04.12.2006 ел, № 201-ФЗ 

Федераль закон нигезендә, 

Республики Татарстан Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре Советы 

карар чыгарды: 

 

 1.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре 

Советының 2017 елның 29 сентябрендәге 63-18 номерлы карары  белән расланган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәренең шәһәр 

төзелешен проектлаштыру нормативларына (2018 елның 13 декабрендәге 120-29 

номерлы карар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне керергә: 

1.1. 4 бүлекнең 4.2.42. пунктының  6 абзацына «сәнәгать производстволары» 

сүзеннән соң, «кунакханәләр» сүзләрен өстәргә», түбәндәге эчтәлекле тәкъдим 

өстәргә: «күпфатирлы йортта торак бина кунакханә хезмәте күрсәтү өчен 

файдаланыла алмый.»; 

1.2. 6 бүлекнең 6.1.өлешенең 6.1.7.  пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

"Җирләрне яки җир кишәрлекләрен торак пунктлар җирләренә күчерү Россия 

Федерациясе Урман кодексы, «җирләрне һәм җир кишәрлекләрен бер категориядән 



икенче категориягә күчерү турында» 2004 елның 21 декабрендәге 172-ФЗ номерлы 

Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 елның 28 гыйнварындагы 

48 номерлы карары белән расланган урман фонды җирләрен башка (башка) 

категорияләрдәге җирләргә күчерү турында документлар составы һәм әзерләү 

тәртибе турындагы Нигезләмә нигезендә генә аерым очракларда рөхсәт ителә. 

«Россия Федерациясе Урман кодексын гамәлгә кертү турында " 2006 елның 4 

декабрендәге 201-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясы нигезендә урман 

фонды җирләрендә гражданнарның шәхси ихтыяҗлары өчен бакчачылык яки 

яшелчәчелек алып бару территорияләрен урнаштыру, бакчачылык һәм яшелчәчелек 

алып бару өчен урман кишәрлекләре бирү тыела.». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 

Советының торак-коммуналь хуҗалыгы, төзекләндерү, экология һәм җир 

мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

    Рәис                                                        М.З.Шәйдуллин 

http://aznakayevo.tatar.ru/

