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2017 елның 1 гыйнварына кадәр раслан-

ган территорияне планлаштыру проекты-

ның составын һәм эчтәлеген (башкарма 

хакимиятнең вәкаләтле федераль органы 

тарафыннан расланган территорияне 

планлаштыру проектларыннан һәм межа-

лау проектларыннан тыш) Россия Феде-

рациясе Шәһәр төзелеше кодексының             

42 статьясындагы 3 өлешенең 2 һәм                      

3 пунктлары, 4 өлешенең 7 пункты 

таләпләренә туры китерү таләп ителгән 

очракларны билгеләү турында  

 

 

«Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, Россия Федерациясенең ае-

рым закон актларына территорияләрне планлаштыру буенча документларны 

әзерләүне, килештерү һәм раслау, территорияләрне комплекслы һәм тотрыклы 

үстерүне тәэмин итү  өлешендә үзгәрешләр кертү һәм Россия Федерациясе закон 

актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында» 2016 ел-

ның 3 июлендәге 373-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 42 өлеш, «Та-

тарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 де-

кабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 21 статьясындагы               

2 өлешенең 3.1 пункты нигезендә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

2017 елның 1 гыйнварына кадәр расланган территорияне планлаштыру проек-

тының составын һәм эчтәлеген (башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы 

тарафыннан расланган территорияне планлаштыру проектларыннан һәм межалау 

проектларыннан тыш) түбәндәге таләпләргә туры китерүне билгеләргә: 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42 статьясындагы 3 өлеше-

нең 2 пунктына түбәндәге очракларда таләп ителә: 



2 
 

коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программала-

рына, транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына, Татар-

стан Республикасы җирлекләренең һәм шәһәр округларының социаль инфраструкту-

расын комплекслы үстерү программаларын, аңа карата территорияне планлаштыру 

проекты расланган планлаштыру структурасы элементы чикләрендә территорияне 

үстерү өчен кирәкле объектларны үз эченә алган раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү, 

Татарстан Республикасы авыл җирлекләре һәм шәһәр округлары территори-

ясендә төбәк әһәмиятендәге объектларны, җирле әһәмияттәге объектларны 

урнаштыру, аларга карата территорияне планлаштыру проекты расланган; 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42 статьясындагы 3 өлеше-

нең 3 пункты коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү програм-

маларына, транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программаларына, Та-

тарстан Республикасы җирлекләренең һәм шәһәр округларының социаль инфраструк-

турасын комплекслы үстерү программаларын, аңа карата территорияне планлаштыру 

проекты расланган планлаштыру структурасы элементы чикләрендә территорияне 

үстерү өчен кирәкле объектларны үз эченә алган раслау һәм аларга үзгәрешләр кертү 

очрагында таләп ителә; 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 42 статьясындагы 4 өлеше-

нең 7 пункты Татарстан Республикасы җирлекләре һәм шәһәр округлары территори-

яләрен комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча Россия Федерациясе Шәһәр төзе-

леше кодексының 51 бүлегендә каралган эшчәнлекнең бер төрен гамәлгә ашыру ту-

рында карар кабул ителгән очракта, территорияне планлаштыру проекты расланган 

территория чикләрендә таләп ителә. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                    Р.К.Нигъмәтуллин 

 


