


 
 

 

 

 

 

 



                                                                                      Югары Чыршылы авыл җирлеге  

                                                                                       башлыгының 2019 нчы елның  

                                                                                       17 сентябрендәге 2 номерлы карарына  

                                                                                       1нче кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

«Югары Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

җирләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 

 

 

1. Шәһәр төзелеше зоналарына карата җир кишәрлекләренең чик 

(минималь һәм (яки) максималь) күләмнәрен һәм капиталь төзелеш 

объектларын реконструкцияләүнең, шулай ук җир кишәрлекләреннән һәм 

капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның чик параметрларын 

өстәп,Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Югары 

Чыршылы авыл җирлеге Советының 2013 елның 17 апрелендэ 6 нче карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

«Югары Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җирләреннән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертергә. 

1) 15 статьяның 1 пунктына түбәндәге эчтәлектә 1.1 пунктчасы өстәргә: 

«1.1. Әгәр мондый кире кагу рөхсәт ителгән капиталь төзелеш 

объектларының бер яки берничә чик параметрларын бер тапкыр үзгәртү, 

конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше Регламентында билгеләнгән 

капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү максатыннан чыгып, ун 

проценттан да артмаган күләмдә генә рөхсәт ителгән капиталь төзелеш 

объектларының рөхсәт ителгән иң чик параметрларын кире кагуга рөхсәт 

сорап мөрәҗәгать итәргә хокуклы.»; 

2) 27 статьяның 5 пунктындагы 3 пунктчасын «проектлы» сүзләрен 

«әлеге шәһәр төзелеше кодексының 48 статьясындагы 15 өлеше нигезендә 

расланган проект кодексының " сүзләренә алмаштырырга;»; 

3) 27 статьяның 5 пунктындагы 4 пунктчасында «капиталь төзелеш 

объектының проект документларына экспертиза бәяләмәсе» сүзләрен " 

капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп кору гамәлгә ашырыла торган 

проект документларына экспертиза бәяләмәсе, шул исәптән, әлеге проект 

документлары белән, линияле объектларны да кертеп, капиталь төзелеш 

объектларын төзү яисә реконструкцияләү каралган очракта да, әлеге проект 

документлары белән башка капиталь төзелеш объектларын төзү яисә 

реконструкцияләү каралган очракта «сүзләренә алмаштырырга.»; 

4) 27 статьяның 5 пунктын түбәндәге эчтәлекле 4.2 һәм 4.3 пунктлары 

белән өстәргә:: 



"4.2) Проект документларына кертелә торган үзгәрешләрнең шәһәр 

төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3,8 өлешендә күрсәтелгән 

таләпләргә туры килүен раслау, проект документларын әзерләүне гамәлгә 

ашыручы затлар әгъзасы булып торучы һәм әлеге кодекс нигезендә әлеге зат 

тарафыннан әлеге кодекс нигезендә архитектура-төзелеш проектлавын 

оештыру буенча белгеч тарафыннан проектның баш инженеры 

вазыйфасында расланган үз-үзен көйләүче оешма әгъзасы булган зат 

тарафыннан бирелгән, шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3_8 

өлеше нигезендә проект документларына үзгәрешләр кертелгән очракта; 

4.3) Проект документларына кертелә торган үзгәрешләрнең шәһәр 

төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3,9 өлешендә күрсәтелгән 

таләпләргә туры килүен раслау;". 

5) 28 статьяның 5 пунктында «Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт 

биргән федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнгән 

тәртиптә» сүзләрен «шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, шул исәптән шәһәр 

төзелеше кодексының 49 статьясындагы 348 һәм 39 өлешләрендә каралган 

тәртиптә " сүзләренә алмаштырырга.»; 

6) 28 статьяның 10 пунктындагы 1 абзацында «техник регламентлар, 

башка норматив актлар» сүзләрен «энергетика нәтиҗәлелегенә карата» 

сүзләрен «энергетика нәтиҗәлелеге таләпләре кагылмый торган капиталь 

төзелеш объектларыннан тыш)» сүзләренә алмаштырырга, «җиһазланышка 

карата» сүзләрен «җиһазланышка карата»сүзләренә алмаштырырга. 

7) 29 статьяның 3 пунктындагы 9 пунктчасында «проект документлары» 

сүзләреннән соң «(шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясындагы 3_8 һәм 39 

өлешләре нигезендә кертелгән үзгәрешләр исәпкә алынган проект 

документациясен да кертеп) " сүзләрен өстәргә)»; 

4) 36 статьяның 7 пунктындагы 2 абзацын үз көчен югалткан дип 

танырга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Югары Чыршылы авыл җирлеге башлыгының  

                                                  2019 нчы елның 17  сентябрендәге 

                                                                         2 номерлы карарына 2нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Югары Чыршылы 

авыл җирлеге территориясендә җирләрдән файдалану һәм төзелеш алып 

бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында  карар проектын әзерләү 

буенча эшче төркем составы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Вазифасының исеме 

 

Камалетдинов Илсур Наил улы Сарман муниципаль районы  Югары 

Чыршылы авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе-комиссия рәисе 

Хоснетдинова Роза Нәзир кызы Сарман  муниципаль районы Югары 

Чыршылы  авыл җирлеге башкарма 

комитеты Секретаре-комиссия 

секретаре 

Гимаева Альфира Кәшип кызы Сарман муниципаль районы  Югары 

Чыршылы авыл җирлеге Советы 

депутаты  

 

Ардыханов Илнур Әбузәр улы Сарман муниципаль районы Югары 

Чыршылы  авыл җирлеге Советы 

депутаты  

 

Смернова Галина Иван кызы Сарман муниципаль районы  Югары 

Чыршылы авыл җирлеге Советы 

депутаты  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


