
 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
АПАС ШҼҺҼР ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 
КАРАР 

 
3 сентябрь, 2019 ел                                                               № 200 
 

 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы "Шҽһҽр тибындагы Апас 

поселыгы" муниципаль берлегенең җирдҽн файдалану һҽм төзелешлҽр 
кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү турында 

 
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 
Апас шәһәр җирлеге Советы  карар итте : 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Апас шәһәр җирлеге 
Советының 2017 елның 27  декабреннән 96 номерлы карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районы "Шәһәр тибындагы Апас поселыгы" муниципаль 
берлегенең җирдән куллану һәм төзелешләр кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

 
а) 1 статьяларга алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"территорияләрне планлаштыру проектлары ярдәмендә билгеләнә һәм гомуми 

файдаланудагы территорияләрнең (юллар, урамнар, юллар, мәйданнар, скверлар, 
бульварлар, яр буйлары, чикләнмәгән затлар даирәсе тоткарлыксыз файдалана торган 
башка объектлар һәм территорияләр) чикләрен билгели торган кызыл линияләр - һәм 
территорияне планлаштыру документларында билгеләнергә, үзгәртергә яки юкка 
чыгарылырга тиеш;»; 

 
б) 14 статьяны 1.1 пунктчасы белән өстәргә. киләсе эчтәлеге:  
«1.1. Күләме шәһәр төзелеше Регламентында билгеләнгән минималь җир 

участокларының күләменнән кимрәк булган җир участокларының хокук ияләре йә төзелеш 
өчен уңайсыз булган конфигурация яки инженерлык-геологик яки башка 
характеристикалары рөхсәт ителгән төзелеш, капиталь төзелеш объектларын 
реконструкцияләүнең чик параметрларыннан читләштерүгә рөхсәт сорап мөрәҗәгать итәргә 
хокуклы.»; 

 
в) 15 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  
«2. Территорияне планлаштыру буенча документацияне әзерләү җирдән файдалану 

һәм территориаль зоналарны төзү кагыйдәләре һәм (яки) муниципаль районнарның 
территориаль планлаштыру схемаларында билгеләнгән планлаштыру схемалары, 
җирлекләрнең, функциональ зоналарның шәһәр округларының, территорияләрнең генераль 
планнары белән билгеләнгән планлаштыру структурасының бер яки берничә катнаш 
элементына карата гамәлгә ашырыла.»; 

 
г) 1 өлешнең 8 бүлектәге 22 статьясындагы 4 пунктын түбәндәге эчтәлекле җөмлә 

белән өстәргә: 
«Мондый территорияләргә карата Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы 

нигезендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлекне гамәлгә 
ашыруны күздә тоткан бер яки берничә килешү төзелә.»; 

 
 



 
д) 17 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«2. Кагыйдәләр проекты буенча ачык тыңлауларның дәвамлылыгы, мондый проект 

басылып чыккан көннән алып, кимендә бер һәм өч айдан да артык түгел.». 
 
2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Республикасы Апас муниципаль районы "Шәһәр тибындагы Апас 
поселыгы" муниципаль берлеге Уставы белән билгеләнгән тәртип нигезендә махсус 
мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны авыл җирлеге башлыгына йөкләргә. 
 
 
 
"Апас шҽһҽр тибындагы поселогы" 
муниципаль берҽмлек башлыгы- 
Апас шҽһҽр җирлеге Советы Рҽисе    Р.Н. Заһидуллин   


