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«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы, 
«Россия Федерациясе Җир кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон 
актларына үзгәрешләр кертү турында» 2014 елның 23 июнендәге 1719ФЗ номерлы 
Федераль законның 34 статьясы, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы 
нигезендә, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр 
тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Уставы, «Татарстан Республикасы Кама 
Тамагы муниципаль районы шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге һәм 
"Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы поселогы" муниципаль 
берәмлеге советы КАРАР чыгарды: 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кама Тамагы шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 2013 елның 18 декабрендәге 93 

номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

 1.1 III бүлектә  Шәһәр төзелеше регламентлары, XI . Күчемсез милекне файдалану 

төрләре һәм параметрлары өлешендә шәһәр төзелеше регламентлары, 56 статьяда 

Шәһәр төзелеше зонасы картасында билгеләнгән территориаль зоналар төрләре: 

1.2.  "Д-4. Спорт һәм спорт-тамаша билгеләнешендәге объектларны урнаштыру 

зонасы» ның 1 нче кушымта нигезендә яңа редакциядә (классификатор буенча) бәян 

итәргә. 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында 

игълан итәргә: 

-штп. Кама Тамагы штп, Совет ур., 11 йорт, МСУ бинасы; 

-штп. Кама Тамагы штп, К.   Маркс ур., 105, китапханә, уку залы, 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга . 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 
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Д-4. Спорт һәм спорт-тамаша өчен билгеләнгән объектларны урнаштыру зонасы. 
 

Гамәлдәге редакция Яңа редакция    

Рөхсәт ителгән Күчемсез милекнең төп төрләре: 
- универсаль спорт һәм тамаша заллары яки комплекслары (трибуналар 
белән); 
- спорт ареналары (трибуналар белән); 
- аквапарклар; 
- велотреклар; 
- мотодромнар, картинглар; 
- яхт-клублар, көймә станцияләре; 
- спорт мәктәпләре; 
- спорт заллары, рекреация заллары (бассейнлы яки башка), 
бассейннар; 
- күпмаксатлы һәм махсус билгеләнештәге клублар; 
- спорт клублары; 
- спорт мәйданчыклары, теннис кортлары; 
- ипподромнар. 

Рөхсәт ителгән Күчемсез милекнең төп төрләре: 
5.1 Спорт 
4.8.1. Күңел ачу чаралары 
3.5.1 мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем  
(Мәгариф, мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми 
белем бирү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш 
объектларын (балалар ясле, балалар бакчалары, 
мәктәпләр, лицейлар, гимназия, сәнгать, музыка 
мәктәпләре, белем бирү түгәрәкләре һәм физик 
культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен 
билгеләнгән биналар, спорт корылмалары) 
урнаштыру;)  



Рөхсәт ителгән куллануның өстәмә төрләре: 
- күргәзмә заллары; 
- бию заллары, дискотекалар; 
- кинотеатрлар, видеосалоннар; 
- җәмәгать туклануы предприятиеләре (кафе, кабымлыклар, 
рестораннар, барлар); 
- даруханәләр; 
- беренче медицина ярдәме күрсәтү пунктлары; 
- җәмәгать бәдрәфләре; 
- спорт-тамаша, хезмәт күрсәтүче һәм коммерция кулланылышы 
төрләре объектлары каршында парковка урыннары; 

Рөхсәт ителгән куллануның өстәмә төрләре: 
3.6.1. Мәдәни-ял итү эшчәнлеге объектлары 
4.6. Җәмәгать туклануы 
3.4. Сәламәтлек 
12.0.1. Урам-юл челтәре 
12.0.2. Территорияне төзекләндерү 

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
- телевизион һәм радиостудияләр; 
- элемтә бүлекләре, почта бүлекләре, телефон һәм телеграф 
станцияләре; 
- милиция бүлекләре, участок пунктлары; 
- консультатив сырхауханәләр; 
- кибет; 
- киосклар, лоточная сәүдә, ваклап сату павильоннары; 
- кунакханәләр, кунаклар кабул итү йортлары; 
- мунча; сауна; 
- аерым торучы яки биналарга урнаштырылган күп катлы стоянкалар, 
гаражлар; 
- ачык автостоянкалар; 
- антенна кәрәзле, радиорелей һәм спутник элемтәсе; 
- янгын саклау объектлары 

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре: 
6.8. Элемтә 
3.2.3. Элемтә хезмәте күрсәтү 
8.3. Эчке тәртипне тәэмин итү 
4.4. Кибет 
4.7. Кунакханә хезмәте күрсәтү 
3.3. Көнкүреш хезмәте күрсәтү 
4.9. Хезмәт гаражлары 

 

 

 

 

 


