
Анатыш авыл җирлеге Советы 

Балык Бистәсе муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 

 

V-1 НОМЕРЛЫ КАРАР 

 

Анатыш авылы, 02.07.2009 ел 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге җирлегеннән файдалану һәм 

төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында»гы карары 

проекты турында. 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 

статьясындагы 5 өлеше нигезендә, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексына, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

Анатыш авыл җирлеге Уставына, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының Анатыш авыл җирлеге Советына таянып, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып 

бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы Карары проектын (1 нче 

кушымта) хупларга һәм гавами тыңлауларга чыгарырга. 

2.Раслау: 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып 

бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча 

гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта); 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып 



бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча 

ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе (3 нче кушымта).  

3.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты буенча ачык 

тыңлауларны 2019 елның 3 сентябренә 12.00 сәгатьтә түбәндәге адрес буенча 

билгеләргә: 422643, Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль 

районы, Анатыш авылы, Клуб урамы, 17 йорт. 

4.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының «Анатыш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җирләреннән 

файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләре карталарына үзгәрешләр 

кертү турында " карары проекты буенча кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, 

гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем оештырырга, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы карары белән расланган 

түбәндәге составта:: 

Җамалиев Камил Кыям улы-Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге башлыгы, эшче төркем рәисе; 

Мокроусова Светлана Ивановна-Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре, 

эшче төркем әгъзасы; 

Гарифетдинова Фирдәүсә Кыяметдин кызы-Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге баш бухгалтеры, эшче 

төркем секретаре. 

5. Эшче төркемгә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 

25 июнендәге X-1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районының «Анатыш авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш зоналары карталарына 

үзгәрешләр кертү турында» гы Карары проектын, тәкъдимнәрне исәпкә алып, 

эшләп бетерергә, һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш зоналары 

карталарына Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы 

карары белән расланган үзгәрешләр кертү турында» гы Карары проектын 

икенче укылышта карау өчен кертергә. 



 6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында 

урнаштырырга, түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

 - Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт; 

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка 

авылы, Набережная урамы, 1 йорт; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Анатыш авыл җирлеге башлыгы    

Балык Бистәсе Муниципаль Районы 

муниципаль район башлыгы                                        К. К. Җамалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 1 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районы Анатыш авыл  

җирлеге Советы карарына карата  

2009 елның 2 июлендәге V-1 номерлы 

 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 

номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш алып 

бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында»гы карары проекты. 

 

 

       Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, Россия Федерациясе Җир 

кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарәнең гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Уставы нигезендә җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында мәгълүмат тыңлаганнан һәм аның 

буенча фикер алышканнан соң һәм фикер алышканнан соң, 2019 елгы __ _ _ 

_ _ _ _ _ уздырган ачык тыңлауларның нәтиҗәләрен исәпкә алып, карар 

кабул итте: 

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертергә, түбәндәге үзгәрешләр кертергә:: 

           1.1)14 статьяның 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Анатыш 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә яшәүчеләргә җәмәгать фикер 

алышуларын яисә гавами тыңлаулар уздыру турында бәяләмә басылып 

чыккан көнгә кадәр аларны үткәрү турында хәбәр иткән көннән алып 

җәмәгать тыңлаулары уздыру срогы Анатыш авыл җирлеге Уставы һәм 

(яисә) Анатыш авыл җирлеге Советының норматив хокукый акты белән 

билгеләнә һәм бер айдан да артык була алмый.» 

           1.2) 14 статьяның 8 пунктында «гавами тыңлаулар нәтиҗәләре» 

сүзләрен «иҗтимагый фикер алышуларның яисә гавами тыңлауларның 

нәтиҗәләре турында бәяләмәләрне " сүзләренә алмаштырырга»; 

           1.3) 29 статьяның 5 пунктындагы 6 абзацын үз көчен югалткан дип 

танырга; 

           1.4) 27 статьяның 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

           «Инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә экспертиза нәтиҗәсе булып, 

инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренең техник регламент таләпләренә туры 



килүе (уңай бәяләмәсе) яки туры килмәве (тискәре бәяләмәсе) турында 

бәяләмә тора. Проект документларына экспертиза нәтиҗәләре булып бәяләмә 

тора: 

- Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.3 

өлешенең 1 пункты нигезендә проект документларына экспертиза үткәрү 

очракларыннан тыш (уңай бәяләмә) яки проект документларының 

инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә, проектлауга бирем, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 5 өлешендәге 1 пунктында 

каралган таләпләргә туры килмәве (тискәре бәяләмә) турында (Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.3 өлешенең 1 

пункты нигезендә проект документларына экспертиза үткәрү очракларыннан 

тыш);); 

- Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 8.3 статьясындагы 2 

өлешендә билгеләнгән очракларда капиталь төзелеш объектлары 

төзелешенең смета бәясен дөрес (уңай бәяләмә) яисә дөрес булмаган (тискәре 

бәяләмә) билгеләү турында.»; 

          1.5) 26 статьяның 8 пунктындагы 15 абзацны түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:: 

«Проект документлары һәм Дәүләт төзелеш күзәтчелеге органнарына 

экспертизага бирелә торган проект документлары бүлекләренең эчтәлегенә 

карата Состав һәм таләпләр Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

билгеләнә һәм капиталь төзелеш объектларының төрле төрләренә (шул 

исәптән линия объектларына) карата, шулай ук Капиталь төзелеш 

объектларының билгеләнүенә, эш төрләренә (төзелеш, реконструкция, 

капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау), аларның эчтәлегенә 

бәйле рәвештә дифференциацияләнә., Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 48 статьясы таләпләренә туры китереп һәм түбәндәге 

үзенчәлекләрне исәпкә алып, эшләрне финанслау һәм төзелеш, 

реконструкциянең аерым этапларын бүлеп бирү.: 

- проект документларын әзерләү капиталь төзелеш объектларының төрле 

төрләренә (шул исәптән линия объектларына) карата аерым бүлек күләмендә, 

шулай ук төзүче яки техник заказчы биреме нигезендә капиталь төзелеш 

объектларын реконструкцияләгәндә башкарыла торган эшләрнең эчтәлегенә 

бәйле рәвештә (капиталь төзелеш объектын реконструкцияләгәндә) 

проектлауга башкарыла.); 

- капиталь төзелеш объектларын төзүне оештыру проектында капиталь 

төзелеш объектларын, аларның өлешләрен сүтү буенча эшләрне оештыру 

проекты булырга тиеш (кирәк булган очракта, капиталь төзелеш 

объектларын, аларның өлешләрен төзү, реконструкцияләү өчен); 

- проект документларындагы карарлар һәм чаралар Россия Федерациясенең 

мәдәни мирас объектларын саклау турындагы законнары таләпләренә туры 

килергә тиеш (мәдәни мирас объектларын саклау буенча эшләр башкару өчен 

проект документлары әзерләнгән очракта, мондый объектларның 

конструктив һәм ышанычлылыгының һәм иминлегенең башка 

характеристикаларына кагылучы).); 



- проект документлары «капиталь төзелеш объектын төзүгә, 

реконструкцияләүгә, сүтүгә, сүтүгә Смета» бүлеген кертергә тиеш (төзелеш, 

реконструкцияләүгә, сүтү Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 

8.3 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджетлары акчаларын, юридик затларның акчаларын җәлеп итеп 

финансланса, капиталь ремонт Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетлары акчаларын, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 

8.3 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән затларның акчаларын җәлеп итеп 

финанслана;); 

- "куркыныч җитештерү объектларының сәнәгать куркынычсызлыгы 

турында" 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы Федераль законның 14 

статьясындагы 3 пунктында, "гидротехник корылмаларның иминлеге 

турында" 1997 елның 21 июлендәге 117-ФЗ номерлы Федераль законның 10 

статьясында, "атом энергиясен куллану турында" 1995 елның 21 ноябрендәге 

170-ФЗ номерлы Федераль законның 30 статьясында, "Россия Федерациясе 

халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкярләр) 

турында" 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы Федераль законның 36 

статьясындагы 2 һәм 3 пунктларында", проект документлары составына 

мәҗбүри рәвештә күрсәтелгән федераль законнарда каралган документлар, 

проект документларының бүлекләре кертелә." 

          1.6) 26 статьяның 8 пунктындагы 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

          «Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 48 статьясындагы 

13 өлешендә каралган үзенчәлекләрне исәпкә алып, капиталь төзелеш 

объектларының проект документлары составына түбәндәге бүлекләр 

кертелә:: 

          - архитектура-төзелеш проектлау, төзелеш, реконструкция, капиталь 

төзелеш объектларын капиталь ремонтлау өчен, шул исәптән инженер-

техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) техник 

шартлары булган башлангыч мәгълүматлар белән һәм инженерлык 

эзләнүләре нәтиҗәләренә экспертиза үткәрелгән очракта, инженерлык 

эзләнүләре нәтиҗәләренә уңай экспертиза үткәрү реквизитлары белән проект 

документларына экспертиза үткәрүгә кадәр, инженерлык эзләнүләре 

нәтиҗәләренә уңай экспертиза үткәрү реквизитлары белән аңлатма язуы;; 

- җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планында күрсәтелгән мәгълүмат 

нигезендә башкарылган җир кишәрлеген планлаштыру схемасы, ә проект 

документациясе линия объектларына карата территорияне планлаштыру 

проекты нигезендә башкарылган бүлеп бирү полосасы проекты (линияле 

объектны төзү, реконструкцияләү өчен территорияне планлаштыру буенча 

документация әзерләү таләп ителми торган очраклардан тыш).); 

- архитектура, функциональ-технологик, конструктив, инженер-техник 

чишелешләр булган бүлекләр һәм (яки) үтәүне тәэмин итүгә юнәлдерелгән 

чаралар: 

а) техник регламентларның, шул исәптән механик, янгын һәм башка 

куркынычсызлык таләпләренең, энергетик нәтиҗәлелек таләпләренең, 



биналарның, корылмаларның кулланыла торган энергетика ресурсларын 

исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин ителеше таләпләренең (шул исәптән 

алар составына керүче челтәрләргә һәм инженер-техник тәэмин итү 

системаларына карата) таләпләре, капиталь төзелеш объектына 

инвалидларның керү мөмкинлеген тәэмин итү таләпләренең (сәламәтлек 

саклау, мәгариф, мәдәният, ял итү, спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте 

объектларына карата проект документларын әзерләү очрагында) 

һәм башка социаль-мәдәни һәм коммуналь-көнкүреш билгеләнештәге 

объектлар, транспорт, сәүдә, җәмәгать туклануы, эш, административ, финанс, 

дини билгеләнештәге объектлар, торак фонды объектлары); 

б) санитар-эпидемиологик таләпләр, әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге 

таләпләр, атом энергиясен куркынычсыз куллануга таләпләр, Сәнәгать 

куркынычсызлыгы таләпләре, электр энергетикасы системаларының һәм 

электр энергетикасы объектларының ышанычлылыгын һәм 

куркынычсызлыгын тәэмин итүгә карата таләпләр, объектларның 

террорчылыкка каршы сакланышы таләпләре; 

в) биналарны һәм корылмаларны проектлаштыру, төзү, монтажлау, көйләү, 

эксплуатацияләү процессларына таләпләр; 

        г) капиталь төзелеш объектларын инженер-техник тәэмин итү 

челтәрләренә тоташтыруның (технологик тоташтыру) техник шартлары 

таләпләре; 

        - капиталь төзелеш объектларын төзүне оештыру проекты; 

        - капиталь төзелеш объектларын куркынычсыз эксплуатацияләүне 

тәэмин итүгә таләпләр; 

        - мондый объектның куркынычсыз эксплуатацияләнүен тәэмин итү өчен 

кирәкле капиталь төзелеш объектын капиталь ремонтлау эшләрен 

башкаруның норматив вакыты турында, шулай ук күпфатирлы йортны төзү, 

үзгәртеп кору өчен проект документациясе әзерләнгән очракта күрсәтелгән 

эшләрнең күләме һәм составы турында белешмәләр»; 

        1.7) 30 статьяның 8 пунктында «, күчемсез милекнең Бердәм дәүләт 

реестры мәгълүматларына, шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең 

дәүләт мәгълүмат системаларында булган белешмәләргә, документларга һәм 

материалларга " сүзләрен өстәргә»; 

1.8) 28 статьяның 10 пунктында «техник регламентлар,» энергетика 

нәтиҗәлелеге «сүзләреннән соң» (энергетика нәтиҗәлелеге таләпләре 

кагылмый торган капиталь төзелеш объектларыннан кала) «сүзләрен төшереп 

калдырырга;)»; 

        1.9) 27 статьяның 8 пунктындагы 3 абзацында «яисә индивидуаль торак 

төзелеше объектын урнаштыру урынын билгеләп, җир кишәрлеген 

планлаштыру схемалары» сүзләрен һәм «яисә җир кишәрлеген 

планлаштыруның күрсәтелгән схемасын» сүзләрен төшереп калдырырга;; 

1.10) 25 статьяның 2 пунктында «гараж төзелеше» сүзләрен «гараж төзелеше, 

реконструкциясе» сүзләренә, «бакчачылык алып бару өчен бирелгән җир 

кишәрлегендә төзелеш, дача хуҗалыгы» сүзләрен «торак йортның, бакча 



йортының, хуҗалык корылмаларының бакча җир кишәрлегендә төзү, 

реконструкцияләү " сүзләренә алмаштырырга.»; 

түбәндәге эчтәлекле 2.1 пункт өстәргә) : 

"2.1) индивидуаль торак төзелеше объектларын төзү, реконструкцияләү»; 

         1.11) 26 статьяның 1 пунктындагы 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

        "Проект документларын әзерләү индивидуаль торак төзелеше объектын, 

бакча йортын төзегәндә, реконструкцияләгәндә таләп ителми. Төзүче үз 

инициативасы буенча индивидуаль торак төзелеше объектына, бакча 

йортына карата проект документларын әзерләүне тәэмин итәргә хокуклы.»; 

        1.12) 26 статьяның 8 пунктындагы 7 пунктчасында «яисә демонтаж» 

сүзләрен һәм «яисә демонтаж» сүзләрен төшереп калдырырга;; 

        1.13) 26 статьяның 8 пунктындагы 10 пунктчасында «капиталь ремонт» 

сүзләреннән соң « сүз белән "сүтү" сүзләрен өстәргә»; 

        1.14) 1 статьяның 10 абзацында «капиталь ремонт» сүзләреннән соң « 

сүтү»сүзләрен өстәргә. 

1.15) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

«Анатыш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясеннән 

файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрен Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районының «Анатыш авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге территориясеннән файдалануның аерым шартлары булган картага, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Анатыш 

авыл җирлеге Советы тарафыннан 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының "Анатыш авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге 

территориясеннән файдалану һәм төзелеш алып бару, үз эченә Татарстан 

Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш авыл җирлеге, 

Анатыш авылы, Профсоюз урамы, Профсоюз урамы адресы буенча урнашкан 

16:34:010101:863 кадастр номерлы җир кишәрлекләрен алган. 16; 

16:34:010101:903, урнашкан адресы: Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе 

муниципаль районы, Анатыш авыл җирлеге, Анатыш авылы, Профсоюз 

урамы, д. 17; 16:34:010101:970, урнашкан адресы: Татарстан Республикасы, 

Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш авыл җирлеге, Анатыш авылы, 

Парк урамы, 12; 

  аерым алганда, кушымталар нигезендә КС территориаль зонасын, 

индивидуаль торак төзелешенә – Ж1 территориаль зонасын үзгәртергә. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында 

урнаштырырга.: 

 - Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт; 

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка 

авылы, Набережная урамы, 1 йорт; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча: 



http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

 3. Әлеге карар, әлеге карарның 4 пункты үз көченә керүнең башка 

вакытлары билгеләнгән нигезләмәләреннән тыш, рәсми басылып чыккан 

көненнән үз көченә керә. 

 4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш 

авыл җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 26 

статьясындагы 8 пунктының 2 абзацына, 8 пунктының 15 абзацына кертелгән 

үзгәрешләр үз көченә керә дип билгеләргә __________.2019 елда. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Анатыш авыл җирлеге башлыгы    

Балык Бистәсе муниципаль районы                                              К. К. Җамалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 2 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  

муниципаль районы Анатыш авыл  

җирлеге Советы карарына карата  

2009 елның 2 июлендәге V-1 номерлы 

 

 
 

  



 

 

 

 

 
  

  

  

 

Кушымта № 3 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

 муниципаль районы Анатыш авыл 

 җирлеге Советы карарына карата  

2009 елның 2 июлендәге V-1 номерлы 

 

Тәртип  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының «Анатыш авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге 

җирләреннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр 

кертү турында» гы карары проекты буенча гражданнар тәкъдимнәрен исәпкә 

алу» 

 



 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының «Анатыш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге биләмәләреннән 

файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 

" гы карары проекты буенча тәкъдимнәр, Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге Советының 2015 елның 

25 июнендәге X-1 номерлы карары белән расланган карары белән Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

Советына язма рәвештә, үрнәк нигезендә, төзәтмәләр таблицасы рәвешендә 

кертелә: 

 
┌───┬─────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────────┐ 

│ N │ Пункт,  │Текст проекта│  Текст  │Текст проекта │  Автор поправки  │ 

│п/п│подпункт │   решения   │поправки │  решения с   │  (Ф.И.О, адрес,  │ 

│   │         │             │         │    учетом    │  телефон, место  │ 

│   │         │             │         │   поправки   │  работы (учебы)  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

└───┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┘ 

 

  

Тәкъдимнәр түбәндәге адрес буенча җибәрелә: 422643, ТР, Балык Бистәсе 

районы, Анатыш авылы, Клуб урамы, 17 йорт; почта аша: 422643, ТР, Балык 

Бистәсе районы, Анатыш авылы, Клуб урамы, 17 йорт яки 2-32-85. 

          Тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Анатыш авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районының Анатыш авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлеге җирләреннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы» Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы карары белән расланган 

үзгәрешләр кертү турында» гы карары проекты игълан ителгәннән алып, 

2019 елның 3 сентябренә кадәр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге стендлары: 

 - Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Анатыш 

авылы, Клуб урамы, 17 йорт; 

- Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль районы, Шиланка 

авылы, Набережная урамы, 1 йорт; 

- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. 

2. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашу өчен гаризалар 

түбәндәге адрес буенча бирелә: 422643, Татарстан Республикасы, Балык 

Бистәсе районы, Анатыш авылы, Клуб урамы, 17 йорт; почта аша: 422643, 



Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы, Анатыш авылы, Клуб 

урамы, 17 йорт, яки 2-32-85. 

Гаризалар эш көннәрендә 8 дән 17 сәгатькә кадәр ачык тыңлаулар үткәрү 

датасына кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

3. Гражданнарның тәкъдимнәре Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге башкарма комитеты 

хезмәткәрләре тарафыннан теркәлә һәм карау өчен Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районының Анатыш авыл җирлеге Советына 

тапшырыла. 

 

 

Анатыш авыл җирлеге башлыгы  

Балык Бистәсе Муниципаль Районы 

муниципаль район башлыгы                                                  К. К. Җамалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 4 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

 муниципаль районы Анатыш авыл  

җирлеге Советы карарына карата  

2009 елның 2 июлендәге V-1 номерлы 

 

Тәртип 

Совет карары проекты буенча гавами тыңлаулар уздыру  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының 

«Анатыш авыл җирлеге «муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм 

төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 25 июнендәге X-1 номерлы Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Анатыш авыл җирлеге 

Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районының «Анатыш авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге 

җирләреннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр 

кертү турында» гы карары проекты буенча гавами тыңлаулар – ачык 

тыңлаулар, карар проекты РФ Шәһәр төзелеше кодексының 5,1 статьясы, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының «Анатыш 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 19 статьясы, әлеге Тәртип 

нигезендә үткәрелә. 

2.Халык тыңлауларында үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы 

белән җирлек Советына язма гаризаларны халык тыңлауларын үткәрү 

датасына кадәр җиде көннән дә соңга калмыйча тапшырган авыл халкы 

катнаша. 

3. Халык тыңлауларында, халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка, 

җирлекнең барлык кызыксынган кешеләре катнаша ала. 

4. Катнашучыларны теркәү ачык тыңлаулар башланырга 30 минут кала 

башлана. 

5. Халык алдында тыңлауларда җирлек башлыгы, карар проекты буенча 

кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче 

төркем рәисе рәислек итә. 

6.Ачык тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул 

катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, тыңлауларны 

үткәрү тәртибе турында хәбәр итә. 

7.Беркетмәне рәсмиләштерү, кергән тәкъдимнәрне исәпкә алу өчен, рәислек 

итүче тәкъдиме буенча гавами тыңлаулар секретариаты җитәкчесе һәм 

секретариатның ике әгъзасы составында сайлана. 

8. Төп доклад белән эшче төркем әгъзасы чыгыш ясый. 

9.Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашучылар, гариза бирү 

вакытына карап, чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 



10.Халык тыңлауларында катнашучыларның чыгышлары 5 минуттан артык 

дәвам итәргә тиеш түгел. Рәислек итүче рөхсәте белән чыгыш ясау өчен 

вакыт озайтылырга мөмкин, ләкин артык түгел, 3 минут. 

11.Халык тыңлауларында катнашучылар чыгыш ясаганнан соң, рәислек 

итүче рөхсәте белән чыгыш ясаучыларга сораулар бирергә хокуклы. 

12.Халык тыңлауларында катнашучылар ачык тыңлаулар барышына 

тыкшынырга, аларны өзергә һәм үткәрүгә комачауларга хокуклы түгел. 

13.Ачык тыңлаулар үткәргәндә тәртипне үтәү ачык тыңлауларда катнашу 

өчен мәҗбүри шарт булып тора. 

14. Халык тыңлауларын үткәрү тәртибен бозган очракта, рәислек итүче 

аларны утырыш залыннан чыгарып җибәрүне таләп итәргә хокуклы. 

15.Чыгышлар тәмамланганнан соң, рәислек итүче гавами тыңлаулар 

секретариаты җитәкчесенә гавами тыңлаулар барышында әйтелгән 

тәкъдимнәрне, тәкъдимнәрне ачыклау өчен сүз бирә ала. 

16.Халык тыңлауларында катнашучыларның барлык искәрмәләре һәм 

тәкъдимнәре секретариатка язма рәвештә бирелә һәм гавами тыңлаулар 

беркетмәсенә теркәлә. Халык тыңлауларының беркетмәсенә рәислек итүче 

кул куя һәм җирлек Советы материалларында билгеләнгән тәртиптә саклана. 

17.Бәяләмә халык тыңлауларының нәтиҗәләре буенча эш төркеме 

тарафыннан әзерләнә. 

18.Бәяләмә халык тыңлаулары нәтиҗәләре буенча халыкка игълан ителергә 

тиеш.  

19.Халык тыңлауларын үткәрүне оештыру ягыннан һәм матди-техник яктан 

тәэмин итү Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Анатыш авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла. 

 

 

 

 

Анатыш авыл җирлеге башлыгы  

Балык Бистәсе Муниципаль Районы 

муниципаль район башлыгы                                       К. К. Җамалиев 


