
КАРАР 

Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге 

Советы Рәисе урынбасары» 

 

20 декабрь 2019 ел                                                                                                      №137 

 

Совет карарына үзгәрешләр кертү 

турында шәһәр тибындагы поселогы 

«муниципаль берәмлеге башлыгы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

Куйбышев Затоны Татарстан 

Республикасы» от 25.11.2013 ел № 75/1  

«Җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләрен раслау турында 

муниципаль берәмлеге башлыгы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев 

Затоны шәһәр тибындагы поселогы»» 

 

 

 

Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы, 06.10.2003 N 131-ФЗ 

Федераль закон нигезендә «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында», муниципаль берәмлек уставы «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы  муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы»». муниципаль берәмлек территориясен тотрыклы үстерү өчен 

шартлар тудыру максатларында, 2018 елның 25 ноябрендә тыңлаулар беркетмәсе 

һәм бәяләмәсе нигезендә «Татарстан Республикасы Кама Тамагы  муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» "Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Советы КАРАР  ИТТЕ: 

 

1.Муниципаль берәмлекнең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә кертергә  

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлек Советы карары белән расланган 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  муниципаль районының Куйбышев Затоны 



шәһәр тибындагы поселогы» 2013 елның 25 ноябреннән №75/1, түбәндәге 

үзгәрешләр: 

 

1.Шәһәр төзелешен зоналаштыру картографик материалларына: 

1.1 шәһәр тибындагы поселокта урнашкан Р-1 зонасыннан (рекреацион-ландшафтлы 

территорияләр зонасы) территориаль зонаны үзгәртергә. Мәйданы 400 кв. м булган 

Куйбышев Затоны 16:22:170104:756 кадастр номеры белән, Ж-1 зонасында 

(индивидуаль торак төзелеше зонасы) 

 

2. Әлеге карар түбәндәге адреслар буенча мәгълүмат стендларында рәсми рәвештә 

басылып чыгарга (халыкка җиткерелергә) тиеш: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы        -  

пгт. Куйбышев Затоны, Ульяновск шоссесы ур, 8; 

- Кама Тамагы пгт. Куйбышев Затоны, Больничный тыкрыгы ур, 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы      -пгт. 

Куйбышев Затоны, Больничный тыкрыгы ур, 4; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы пгт. 

Куйбышев Затоны, Парковая ур. 

 

Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет " мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы»                                                                   Н.Б. Ефимов 

  

 

 

 


