Шəһəр тибындагы Җəлил поселогы Советы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2019 ел

КАРАР
№6

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлегенең җир билəмəлəреннəн файдалану
һəм төзелеш кагыйдəлəренə үзгəрешлəр кертү буенча Җəмəгать тыңлауларын
үткəрү турында

Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 31 статьясына һəм
39 статьясына, «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 28 статьясына таянып, Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль
берəмлеге Уставы белəн, 2007 елның 11 маендагы 83 номерлы Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының карары белəн расланган Сарман
муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль
берəмлегендə гавами тыңлауларны оештыру һəм үткəрү тəртибе турындагы
Нигезлəмə нигезендə, Сарман районы прокуратурасының 07.06.2018 ел № 0207-01/2018 протестына таянып карар бирəм:
1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлегенең җир билəмəлəреннəн
файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəренə үзгəрешлəр кертү турында проект
буенча гавами тыңлауларны билгелəргə.
2.
Билгелəргə:
- халык тыңлауларын оештыручы – Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы башкарма
комитеты;
- халык тыңлауларын үткəрү вакыты - 2019 елның 2 октябре 10.00
сəгатьтə;
- үткəрү урыны-Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» МБ администрациясенең утырышлар
залы (адресы: Җəлил ш. т. п., Əхмəдиев ур., 26);
– фикер алышына торган мəсьəлə буенча язма тəкъдимнəр һəм
искəрмəлəр кертə ала торган адрес: г.т. Җəлил п., Əхмəдиев ур., 26, Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы
поселогы башкарма комитеты (эш көннəре 8.00 сəгатьтəн 16.00 сəгатькə
кадəр).
3. «Шəһəр тибындагы Җəлил поселогы» муниципаль берəмлеге
Советының 2013 елның 24 февралендəге карары белəн расланган Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районының «Шəһəр тибындагы Җəлил
поселогы» муниципаль берəмлегендə җирдəн файдалану һəм төзелеш

Сарман муниципаль районы
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы»
муниципаль берəмлеге башлыгының
2019 елның 2 сентябрь аендагы
6 нчы номерлы карарына кушымта

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Советының 2013 елның 27
февралендəге 82 номерлы карары белəн расланган Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы»
муниципаль берəмлегенең җир билəмəлəреннəн файдалану Кагыйдəлəренə
үзгəрешлəр кертү
1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының 27.02.2013 ел 82 номерлы карары белəн
расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Җир билəмəлəреннəн
файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəренə, чик (минималь һəм (яки) максималь) җир
кишəрлеклəре күлəмнəре һəм рөхсəт ителгəн капиталь төзелеш объектларын
реконструкциялəүнең, үзгəртеп коруның иң чик параметрлары өлешендə шəһəр
төзелеше регламентларына үзгəрешлəр кертергə., шулай ук шəһəр төзелеше
зоналарына карата җир кишəрлеклəрен һəм капиталь төзелеш объектларын
куллану чиклəүлəре:
1. 25 статьяда:
1.1. 2 пунктның 1 пунктчасында «гараж төзелеше» сүзлəрен «гаражны төзү,
реконструкциялəү»сүзлəренə алмаштырырга.
1.2. 2 пунктның 2 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«2. бакчачылык һəм яшелчəчелек өлкəсендəге законнар нигезендə
билгелəнгəн торак йорт, бакча йорты, хуҗалык корылмалары төзү,
реконструкциялəү;»
1.3. 2 пунктка түбəндəге эчтəлекле 6 пункт өстəргə:
«6) индивидуаль торак төзелеше объектларын төзү, реконструкциялəү;»
2. 26 статьяда:
2.1. 8 пунктның икенче абзацын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 48 статьясындагы 13
өлешендə каралган үзенчəлеклəрне исəпкə алып, капиталь төзелеш
объектларының проект документлары составына түбəндəге бүлеклəр кертелə:
1) архитектура-төзелеш проектлау, төзелеш, реконструкция, капиталь
төзелеш объектларын капиталь ремонтлау өчен, шул исəптəн инженер-техник

тəэминат челтəрлəренə тоташтыру (технологик тоташтыру) техник шартлары
булган башлангыч мəгълүматлар белəн һəм инженерлык эзлəнүлəре нəтиҗəлəренə
экспертиза үткəрелгəн очракта, инженерлык эзлəнүлəре нəтиҗəлəренə уңай
экспертиза үткəрү реквизитлары белəн проект документларына экспертиза
үткəрүгə кадəр, инженерлык эзлəнүлəре нəтиҗəлəренə уңай экспертиза үткəрү
реквизитлары белəн аңлатма язуы.;
2) җир кишəрлегенең шəһəр төзелеше планында күрсəтелгəн мəгълүмат
нигезендə башкарылган җир кишəрлеген планлаштыру схемасы, ə проект
документациясен линия объектларына карата территорияне планлаштыру
проекты нигезендə башкарылган бүлеп бирү полосасы проекты (линияле
объектны төзү, реконструкциялəү өчен территорияне планлаштыру буенча
документация əзерлəү талəп ителми торган очраклардан тыш ));
3) архитектура, функциональ-технологик, конструктив, инженер-техник
чишелешлəр булган бүлеклəр һəм (яки) үтəүне тəэмин итүгə юнəлдерелгəн
чаралар:
а) техник регламентларның, шул исəптəн механик, янгын һəм башка
куркынычсызлык
талəплəренең,
энергетик
нəтиҗəлелек
талəплəренең,
биналарның, корылмаларның кулланыла торган энергетика ресурсларын исəпкə
алу җайланмалары белəн тəэмин ителеше талəплəренең (шул исəптəн алар
составына керүче челтəрлəргə һəм инженер-техник тəэмин итү системаларына
карата) талəплəре, капиталь төзелеш объектына инвалидларның керү
мөмкинлеген тəэмин итү талəплəренең (сəламəтлек саклау, мəгариф, мəдəният, ял
итү объектларына карата проект документларын əзерлəү очрагында), социальмəдəни һəм коммуналь-көнкүреш билгелəнешендəге башка объектлар, транспорт,
сəүдə, җəмəгать туклануы, эш, административ, финанс, дини билгелəнештəге
объектлар, торак фонды объектлары);
б) санитар-эпидемиологик талəплəр, əйлəнə-тирə мохитне саклау өлкəсендəге
талəплəр, атом энергиясен куркынычсыз куллануга талəплəр, Сəнəгать
куркынычсызлыгы талəплəре, электр энергетикасы системаларының һəм электр
энергетикасы объектларының ышанычлылыгын һəм куркынычсызлыгын тəэмин
итүгə карата талəплəр, объектларның террорчылыкка каршы сакланышы
талəплəре;
в) биналарны һəм корылмаларны проектлаштыру, төзү, монтажлау, көйлəү,
эксплуатациялəү процессларына талəплəр;
г) капиталь төзелеш объектларын инженер-техник тəэмин итү челтəрлəренə
тоташтыруның (технологик тоташтыру) техник шартлары талəплəре;
4) Капиталь төзелеш объектларын төзүне оештыру проекты;
5) капиталь төзелеш объектларын куркынычсыз эксплуатациялəүне тəэмин
итүгə талəплəр;

6) капиталь төзелеш объектын капиталь ремонтлау буенча мондый
объектның куркынычсыз эксплуатациялəнүен тəэмин итү өчен кирəкле эшлəрне
башкаруның норматив вакыты турында, шулай ук күпфатирлы йортны төзү,
үзгəртеп кору өчен проект документациясе əзерлəнгəн очракта күрсəтелгəн
эшлəрнең күлəме һəм составы турында белешмəлəр.»
2.2. 8 пунктның унбишенче абзацын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«Проект документлары һəм Дəүлəт төзелеш күзəтчелеге органнарына
экспертизага бирелə торган проект документлары бүлеклəренең эчтəлегенə карата
Состав һəм талəплəр Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан билгелəнə һəм
капиталь төзелеш объектларының төрле төрлəренə (шул исəптəн линия
объектларына) карата, шулай ук Капиталь төзелеш объектларының билгелəнүенə,
эш төрлəренə (төзелеш, реконструкция, капиталь төзелеш объектларын капиталь
ремонтлау), аларның эчтəлегенə бəйле рəвештə дифференциациялəнə., һəм
түбəндəге үзенчəлеклəрне исəпкə алып, эшлəрне финанслау һəм төзелеш,
реконструкциянең аерым этапларын бүлеп бирү:
1) проект документларын əзерлəү капиталь төзелеш объектларының төрле
төрлəренə (шул исəптəн линия объектларына) карата аерым бүлеклəр күлəмендə,
шулай ук төзүче яки техник заказчы биреме нигезендə капиталь төзелеш
объектларын реконструкциялəгəндə башкарыла торган эшлəрнең эчтəлегенə
бəйле рəвештə (капиталь төзелеш объектын үзгəртеп кору үткəрелгəн очракта)
проектлауга башкарыла);
2) капиталь төзелеш объектларын төзүне оештыру проектында капиталь
төзелеш объектларын, аларның өлешлəрен сүтү буенча эшлəрне оештыру проекты
булырга тиеш (кирəк булган очракта, капиталь төзелеш объектларын, аларның
өлешлəрен төзү, реконструкциялəү өчен);
3) проект документларындагы карарлар һəм чаралар мəдəни мирас
объектларын саклау турында Россия Федерациясе законнары талəплəренə туры
килергə тиеш (мəдəни мирас объектларын саклау буенча эшлəр башкару өчен
проект документлары əзерлəнгəн очракта, мондый объектларның конструктив һəм
ышанычлылыгының һəм иминлегенең башка характеристикаларына кагылучы);
4) проект документациясе «капиталь төзелеш объектын төзүгə,
реконструкциялəүгə, сүтүгə, сүтүгə Смета» бүлеген кертергə тиеш (төзелеш,
реконструкциялəүгə, сүтү Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 8.3
статьясындагы 2 өлешендə күрсəтелгəн Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетлары акчаларын, юридик затларның акчаларын җəлеп итеп финансланса,
капиталь ремонт Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары акчаларын,
Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 8.3 статьясындагы 1 өлешендə
күрсəтелгəн затларның акчаларын җəлеп итеп финанслана.);

5) «куркыныч җитештерү объектларының сəнəгать куркынычсызлыгы
турында» 1997 елның 21 июлендəге 116-ФЗ номерлы Федераль законның 14
статьясындагы 3 пунктында, «гидротехник корылмаларның иминлеге турында»
1997 елның 21 июлендəге 117-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясында,
«Атом энергиясеннəн файдалану турында» 1995 елның 21 ноябрендəге 170-ФЗ
номерлы Федераль законның 30 статьясында, «Россия Федерациясе
халыкларының мəдəни мирас объектлары (тарихи һəм мəдəни ядкəрлəр) турында»
2002 елның 25 июнендəге 73-ФЗ номерлы Федераль законның 36 статьясындагы 2
һəм 3 пунктларында», проект документлары составына мəҗбүри рəвештə
күрсəтелгəн
федераль
законнарда
каралган
документлар,
проект
документларының бүлеклəре кертелə.»
3. 27 статьяда:
3.1. 4 пунктны түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«4. Инженерлык эзлəнүлəре нəтиҗəлəренə экспертиза нəтиҗəсе булып,
инженерлык эзлəнүлəре нəтиҗəлəренең техник регламент талəплəренə туры килүе
(уңай бəялəмəсе) яки туры килмəве (тискəре бəялəмə) турында бəялəмə тора.
Проект документларына экспертиза нəтиҗəлəре булып бəялəмə тора:
1) Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 5
өлешенең 1 пунктында каралган талəплəргə (Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше
кодексының 49 статьясындагы 3.3 өлешенең 1 пункты нигезендə проект
документларына экспертиза үткəрү очракларыннан тыш) туры килү (уңай
бəялəмə) яисə проект документларының инженерлык эзлəнүлəр нəтиҗəлəренə,
проектлауга бирем туры килмəве (тискəре бəялəмə) турында (Россия Федерациясе
Шəһəр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.3 өлешенең 1 пункты нигезендə
проект документларына экспертиза үткəрү очракларыннан тыш));
2) Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 8.3 статьясындагы 2
өлешендə билгелəнгəн очракларда капиталь төзелеш объектлары төзелешенең
смета бəясен дөрес (уңай бəялəмə) яисə дөрес булмаган (тискəре бəялəмə)
билгелəү турында.»
3.2. 8 пунктның өченче абзацында «яисə индивидуаль торак төзелеше
объектын урнаштыру урынын билгелəп, җир кишəрлеген планлаштыру схемасы»
сүзлəрен һəм «сүзлəрен яисə җир кишəрлеген планлаштыруның күрсəтелгəн
схемасын» сүзлəреннəн төшереп калдырырга.
3.3. Подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«3) инженерлык эзлəнүлəр нəтиҗəлəре һəм Россия Федерациясе Шəһəр
төзелеше кодексының 48 статьясындагы 15 өлеше нигезендə расланган проект
документациясенең түбəндəге материаллары:
а) аңлатма язуы;
б) җир кишəрлегенең шəһəр төзелеше планында күрсəтелгəн мəгълүмат
нигезендə башкарылган җир кишəрлеген планлаштыру схемасы, ə проект
документациясен линия объектларына карата территорияне планлаштыру
проекты нигезендə башкарылган бүлеп бирү полосасы проекты (линияле
объектны төзү, реконструкциялəү өчен территорияне планлаштыру буенча
документлар əзерлəү талəп ителми торган очраклардан тыш );
в) архитектура һəм конструктив карарлар булган бүлеклəр, шулай ук
инвалидларның капиталь төзелеш объектына керə алуын тəэмин итүгə
юнəлдерелгəн карарлар һəм чаралар (Сəламəтлек саклау, мəгариф, мəдəният, ял,
спорт һəм социаль-мəдəни һəм коммуналь-көнкүреш билгелəнешендəге башка
объектларга, транспорт, сəүдə, җəмəгать туклануы объектларына, эшлекле,
административ, финанс, дини билгелəнештəге объектларга, торак фонды
объектларына карата проект документларын əзерлəү очрагында);
г) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты (капиталь төзелеш
объектларын, аларның өлешлəрен сүтү, башка капиталь төзелеш объектларын
төзү, реконструкциялəү өчен аларның өлешлəрен сүтү кирəк булган очракта,
капиталь төзелеш объектларын, аларның өлешлəрен сүтү эшлəрен оештыру
проектын да кертеп);»
4. 28 статьяда:
4.1. 10 пунктның беренче абзацын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«Дəүлəт төзелеш күзəтчелеге əлеге статьяның 9 өлешендə күрсəтелгəн
объектларга карата гамəлгə ашырыла. Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше
кодексының 1 өлешендə күрсəтелгəн капиталь төзелеш объектларына карата
дəүлəт төзелешен күзəтү предметы булып, капиталь төзелеш объектын төзү,
үзгəртеп кору барышында эшлəр башкаруның һəм кулланыла торган төзелеш
материалларының туры килү-килмəвен, шулай ук мондый эшлəрнең нəтиҗəлəрен
15, 15.2 һəм 15 өлешлəре нигезендə расланган талəплəргə туры килү-килмəвен
тикшерү тора.Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 48
статьясындагы 3 өлеше (Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 49
статьясындагы 3.8 һəм 3.9 өлешлəре нигезендə проект документациясенə
кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып) һəм (яисə) мəгълүмат моделе (мəгълүмат
моделен формалаштыру һəм алып бару Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше
кодексы талəплəре нигезендə мəҗбүри булган очракта), шул исəптəн энергетика
нəтиҗəлелеге (капиталь төзелеш объектларыннан тыш) талəплəренə (Россия

Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.8 һəм 3.9
өлешлəренə туры китереп), капиталь төзелеш объектын кулланыла торган
энергетика ресурсларын исəпкə алу җайланмалары белəн тəэмин итү талəплəренə
дə кагылмый)»
4.2. 5 пунктта «Россия Федерациясе Хөкүмəте вəкалəт биргəн федераль
башкарма хакимият органы тарафыннан билгелəнгəн тəртиптə» сүзлəрен «Россия
Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексы нигезендə, шул исəптəн Россия
Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3.8 һəм 3.9
өлешлəрендə каралган тəртиптə» сүзлəренə алмаштырырга;»
5. 29 статьяда:
5.1. 5 пунктның алтынчы, җиденче абзацларын төшереп калдырырга.
5.2. 3 пунктның 9 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:
«9) төзелгəн, үзгəртеп корылган капиталь төзелеш объектының проект
документларының (Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 49
статьясындагы 3.8 һəм 3.9 өлешлəре нигезендə кертелгəн үзгəрешлəрне дə кертеп)
талəплəренə туры килүе турында Дəүлəт төзелешен күзəтү органы бəялəмəсе
(Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 54 статьясындагы 1 өлеше
нигезендə Дəүлəт төзелешен күзəтүне гамəлгə ашыру каралган очракта).),
Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һəм торак - коммуналь хуҗалык
министрлыгы 08.08.2014 ел, № 379-р боерыгы «əйлəнə-тирə мохитны саклау
өлкəсендə дəүлəт контролен гамəлгə ашыру буенча дəүлəт функциялəрен
башкаруның административ регламентын раслау турында»
6. 30 статьяның 8 пунктында «, күчемсез милекнең Бердəм дəүлəт реестры
мəгълүматларына, шəһəр төзелеше эшчəнлеген тəэмин итүнең дəүлəт мəгълүмат
системаларында булган белешмəлəргə, документларга һəм материалларга»
сүзлəрен өстəргə.»
7. 36 статьяда:
7.1. 7 пунктның өченче абзацын үз көчен югалткан дип танырга.
7.2. 10 пунктның алтынчы, җиденче абзацын түбəндəге редакциядə бəян
итəргə:
«Җир асты байлыклары турында «Федераль законның 25 статьясы нигезендə,
торак пунктлар чиклəрендə урнашкан һəм файдалы казылма ятмалары
мəйданнарында урнашкан җир кишəрлеклəрен төзү, шулай ук торак пунктларның
чиклəрендə файдалы казылма яткан урыннарда җир асты корылмаларын
урнаштыру файдалы казылмалар чыгару мөмкинлеге булган яки төзелешнең
икътисадый максатка ярашлыгы исбатланган очракта гына җир асты

байлыкларының дəүлəт фонды белəн идарə итүнең федераль органы яки аның
территориаль органнары һəм дəүлəт тау күзəтчелеге органнары рөхсəте белəн
рөхсəт ителə.
«Җир асты байлыклары турында» Федераль законның 25 статьясындагы
икенче өлешендə күрсəтелгəн җир кишəрлеклəрен үз белдеге белəн төзү төзелгəн
объектларның территориясен рекультивациялəү һəм демонтажлау буенча
башкарылган чыгымнарны һəм чыгымнарны капламыйча туктатыла.»
8. 1 статьяның унынчы абзацын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: «төзүче үзенə караган җир кишəрлегендə яисə җир кишəрлегендə башка хокук иясенең
(дəүлəт (муниципаль) милкендəге капиталь төзелеш объектларына бюджет
инвестициялəрен гамəлгə ашырганда дəүлəт хакимияте органнары (дəүлəт
органнары), бюджеттан тыш дəүлəт фондлары белəн идарə итү органнары яисə
җирле үзидарə органнары Россия Федерациясе бюджет законнарында билгелəнгəн
очракларда тапшырдылар, килешүлəр нигезендə үз вəкалəтлəре дəүлəт
(муниципаль) заказчысы яки аның нигезендə «гражданнар хокукларын яклау
буенча гавами-хокукый компания турында» 2017 елның 29 июлендəге 218-ФЗ
номерлы Федераль законның 13.3 статьясы нигезендə - төзүчелəрнең бөлгенлеге
(банкротлыгы) вакытында һəм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгəрешлəр кертү турында катнашучыларны» килешү нигезендə төзүченең үз
функциялəрен тапшырдылар) төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт, капиталь
төзелеш объектларын сүтү, шулай ук инженерлык эзлəнүлəрен үтəү, аларны төзү,
реконструкциялəү, капиталь ремонт өчен проект документларын əзерлəү
килешүлəре нигезендə тапшырылды. Төзүче шəһəр төзелеше эшчəнлеге турында
законнарда каралган үз функциялəрен техник заказчыга тапшырырга хокуклы;»
9. 15 статьяга түбəндəге эчтəлекле 1.1 пункты өстəргə:
«1.1. Əгəр мондый кире кагу рөхсəт ителгəн капиталь төзелеш
объектларының бер яки берничə чик параметрларын бер тапкыр үзгəртү, конкрет
территориаль зона өчен шəһəр төзелеше Регламентында билгелəнгəн капиталь
төзелеш объектларын реконструкциялəү максатларында, ун проценттан артмаган
очракта, капиталь төзелеш объектларын рөхсəт ителгəн төзелешнең, үзгəртеп
коруның рөхсəт ителгəн иң чик параметрларыннан тайпылуга рөхсəт сорап
мөрəҗəгать итəргə хокуклы.»

