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КАРАР 
 
 

2020 елнын 31 гыйнвары                                                           № 85-2 
 
 
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы  
Кузнечиха авыл җирлеге Советының 2014 елның 14 ноябрендәге  
74-2 номерлы карары белән расланган  Спас муниципаль  
районының " Кузнечиха авыл җирлеге" муниципаль берәмлегенең  
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр  
кертү турында (с изм. № 18-3 от 28.09.2016, № 63-2 от 23.04.2019, 
 № 72-2 от 12.09.2019) 
 

«Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия Федерациясенең 
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2019 елның 27 декабрендәге 472-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Спас муниципаль 
районының Кузнечиха авыл җирлеге Советы 

 
         КАРАР ИТТЕ: 
 
        1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Кузнечиха авыл җирлеге 
Советының 2014 елның 14 ноябрендәге 74-2 номерлы карары белән расланган  Спас 
муниципаль районының " Кузнечиха авыл җирлеге" муниципаль берәмлегенең  
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында (с изм. № 18-3 
от 28.09.2016, № 63-2 от 23.04.2019, № 72-2 от 12.09.2019) түбәндәге үзгәрешләрне һәм 
өстәмәләрне кертергә: 

1.1. Кагыйдәләрнең 14 статьясында: 
а) 1 өлешкә түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: "Куллануның шартлы рөхсәт 

ителгән төренә рөхсәт бирү турындагы гариза "Электрон имза турында" 2011 елның 6 
апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - электрон имза белән 
имзаланган электрон документ) таләпләре нигезендә электрон имза рәвешендә 
җибәрелергә мөмкин." 

б) 4 өлештә «ун көн» сүзләрен «җиде эш көне» сүзләренә алмаштырырга. 
        1.2. Кагыйдәләрнең 15 статьясындагы 1 өлешенең икенче абзацында түбәндәге 
эчтәлекле яңа җөмлә өстәргә: «Рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан 
тайпылуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы 
гариза электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә җибәрелергә 
мөмкин.». 
        1.3. Кагыйдәләрнең 26 статьясында: 
        а) 7 өлешнең 4 нче абзацында «ундүрт көн» сүзләрен «җиде эш көне» сүзләренә 
алмаштырырга. 
       б) 5 өлештә «территорияне ызанлау проекты» сүзләреннән соң «яисә әлеге 
статьяның 5 пунктындагы пунктчада каралган очракта территорияне планлаштыру 
документларын әзерләү турында карар» сүзләрен өстәргә. 
       в) түбәндәге эчтәлекле а һәм б пунктлар өстәргә: 
      «а). Федераль әһәмияттәге линия объектын, региональ әһәмияттәге линия объектын 
яисә җирле әһәмияттәге линия объектын төзү, реконструкцияләүне күздә тоткан 
территорияне планлаштыру документларын раслаганчы гамәлгә ашырылырга мөмкин. Бу 
очракта төзүче яисә техник заказчы биременә мәҗбүри кушымталар булып проектлау 
санала: 
        1) территорияне планлаштыру буенча шундый документлар әзерләү турында карар; 



 


