
КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэИэр

тибындагы бистэ Советы

Актубэ ш.т.б. № 36 «20» август 2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
шэИэр тибындагы Актубэ бистэсе Советыныц 14.12.2017 
№36 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеген шэЬэр тозелешен проектлаштыру нормативлары 
турында» карары белэн расланган, Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлегенец шэЬэр тозелешен 
проектлаштыру нормативларына узгэрешлэр керту турында 
(13.12.2018 № 65, 24.05.2019 №22 карарлар редакциясендэ)

Россия Федерациясе Ж^ир кодексын утэу максатыннан, «Россия Федерациясе 
Торак кодексына узгэрешлэр керту турында» 29.05.2019 № 116-ФЗ Федераль закон, 
27.12.2018 № 538-ФЭ «Россия Федерациясе Урман кодексына Ьэм Россия 
Федерациясенец аерым закон актларына урман фонды жирлэрендэ Ьэм башка 
категория жирлэрендэ урманнарны саклауны тээмин итугэ бэйле монэсэбэтлэрне 
хокукый ж;айга салуны камиллэштеру олешендэ узгэрешлэр керту турында» 
Федераль закон нигезендэ

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубз шэЬэр 
тибындагы бистэ Советы карар чыгара:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц шэИэр тибындагы 
Актубэ бистэсе Советыныц 14.12.2017 ел №36 «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеген 
шэЬэр тозелешен проектлаштыру нормативлары турында» карары белэн 
расланган, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец шэЬэр тозелешен 
проектлаштыру нормативларына (13.12.2018 № 65, 24.05.2019 №22 карарлар 
редакциясендэ) тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

1.1. 4.2 булектэ:
а) 4.2.1 пукнтныц дуретнче абзацында «бакчачылык (дача)» сузлэрен 

«бакча жирлэре» сузлэренэ алмаштырырга»;
б) 4.2.28 пунктныц беренче абзацында «бакча-дача» сузлэрен «бакча» 

сузенэ алмаштырырга»;
в) 4.2.49 пунтныц беренче абзацына тубэндэге эчтэлекле жомлэ остэргэ:
«Аны торак бинадан торак булмаган бинага кучергэннэн соц, торак биналарга

керу момкинлеген тээмин итуче биналардан файдалану момкинлеге тошереп 
калдырылырга тиеш.».

1.2. 4.7 булектэ:
а) 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 пунктларында «дача хужалыгы» сузлэрен тошереп



калдырырга.
1.3. 5.1 булектэ:
а) 5.1.4. пунктныц беренче абзацында «бакчачылык, яшелчэчелек 

берлэшмэлэре, дача хужалыклары» сузлэрен «бакчачылык Ьэм яшелчэчелек 
коммерцияле булмаган ширкэтлэре, шулай ук 2019 елньщ 1 гыйнварына кадэр 
бакчачылык, яшелчэчелек яки дача хужалыгын алып бару ечен гражданнар 
тарафыннан булдырылган коммерцияле булмаган оешмалар» сузлэренэ 
алмаштырырга.

1.4. 5.2 булектэ:
а) «жир полотнасын, метрны бровкалаудан ераклык, ким дигэндэ 37 

таблицада» бакчачылык, яшелчэчелек, дача берлэшмэлэре «сузлэрен» коммерциягэ 
карамаган бакчачылык Ьэм яшелчэчелек ширкэтлэре «сузлэренэ алмаштырырга.

1.5. 7.3 булеектэ:
а) 7.3.22 пунктта:
- икенче абзацта «(урман парклары)» сузен тешереп калдырырга;
- еченче, дуртенче Ьэм бишенче абзацларда «(урман парклары) сузен тешереп 

калдырырга;
б) 7.3.23 пунктында «(урман паркларында)» сузен тешереп калдырырга;
в) 7.3.27 пунктында «(урман парклары)» сузен тешереп калдырырга.
1.6. 7.4 булектэ:
а) 7.4.14 пунктта:
- беренче абзацта «бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм дача берлэшмэлэре» 

сузлэрен «гражданнар тарафыннан бакчачылык яки яшелчэчелек алып бару 
территориялэрен уз ихтыяжлары ечен» сузлэренэ алмаштырырга»;

- икенче абзацта «бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм дача берлэшмэлэре» сузлэрен 
«коммерциягэ карамаган бакчачылык Ьэм яшелчэчелек ширкэтлэре»сузлэренэ 
алмаштырырга.

1.7. Азнакай муниципаль районыныц шэЬэр тезелешен проектлаштыру 
нормативларыныц №1 кушымтасында «Федераль законнар» булегендэ:

а) 24 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«24. "
«Гражданнар тарафыннан уз ихтыяжлары ечен бакчачылык Ьэм яшелчэчелек 

алып бару Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
турында» 29.07.2017 ел №217-ФЗ Федераль закон;».

1.8. Азнакай муниципаль районыныц шэЬэр тезелешен проектлаштыру 
нормативларына 3 нче кушымтаныц 4 нче таблицасында:

а) V булекнец «Сэудэ объектлары, шул исэптэн: киосклар, павильоннар, 
кибетлэр, сэудэ узэклэре, сэудэ комплекслары» юлыныц 5 графасында 
«бакчачылык Ьэм дача берлэшмэлэре» сузлэрен «бакчачылык Ьэм яшелчэчелек 
коммерцияле булмаган ширкэтлэре, шулай ук 2019 елныц 1 гыйнварына кадэр 
гражданнар тарафыннан бакчачылык, яшелчэчелек Ьэм дача хужалыгын алып бару 
ечен булдырылган коммерцияле булмаган оешмалар» сузлэренэ алмаштырырга.

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. 
Ьэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча урнаштырырга: 
http -.//aznakay е vo. tatar. ru.

http://pravo.tatarstan.ru


3. Олеге карарньщ утэлешен Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЪэр 
тибындагы бистэ Советынын, торак-коммуналь хужалык, тезеклэндеру, экология 
Ьэм жир мэсьэлэлэре буенча даими комиссиясенэ йеклэргэ.


