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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Тәмте авыл җирлеге” муниципаль берәмлегендә 

төзелеш һәм Җирдән файдалану Кагыйдәләрен раслау 

турында”гы 2013 елның 17 декабрендәге “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тәмте 

авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Советының 87 

номерлы Карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында (2016 елның 9 августындагы 32 номерлы, 2017 

елның 15 декабрендәге 71 номерлы Карарлары 

редакциясендә) 

     

      Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге 131-

ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы Федераль закон, “Кама Тамагы муниципаль районының 

Тәмте авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тәмте авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге территориясен тотрыклы үстерү өчен шартлар тудыру 

максатларында,   “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Тәмте авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

  

1. 2013 елның  17 декабрендәге “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Тәмте авыл җирлеге”  муниципаль берәмлеге Советының   87 

номерлы Карары нигезендә, “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының   Тәмте авыл җирлеге”  муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану 

һәм төзелешләр Кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр  кертергә: 

1.III өлештә шәһәр төзелеше регламентлары: 

35 маддә.  Шәһәр төзелеше зоналары картасында билгеләнгән территориаль зоналар 

төрләре.  

ОД-1 пункты.  

Күп функцияле иҗтимагый-эшлекле зона.  

рөхсәт ителгән куллануның төп төрләре  



33 пунктчасы  өстәргә - шифаханә-курорт һәм сәламәтләндерү, ял һәм туризм 

учреждениеләре; 

3. Әлеге Карар түбәндәге адреслар буенча мәгълүмат стендларында рәсми рәвештә 

басылып чыгарга (халыкка җиткерелергә) тиеш:  

- Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Тәмте авылы, 2нче 

Октябрь урамы, 50 йорт ( мәдәният йорты бинасы); 

 - Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Тәмте авылы, 

Октябрь урамы, 65 йорт, авыл җирлеге администрациясе бинасы һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырылырга тиеш.  

       Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

 4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.  

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Тәмте авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Тәмте авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Советы рәисе                                          

                                                                                                          И. А. Зиновьев                                                                 

     

  

  

 

 

  

  

  
 


