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ҖИРДҼН ФАЙДАЛАНУ ҺҼМ ТҾЗЕЛЕШ КАГЫЙДҼЛҼРЕ СОСТАВЫ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Чирмешҽн авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлегенең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре (алга таба Кагыйдҽ) тҥбҽндҽге составта эшлҽнгҽн:
1 Том
I ҿлеш. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽрен куллану тҽртибе,
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ тҽртибе
2 Том
II ҿлеш. Шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картлары
График материаллар:
№ п/п
1
2

исеме
Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы.
Территориаль зоналар
Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы.
Территориядҽн файдалануның махсус
зоналар чиклҽре

Колачы
1:10 000
шартлары

булган

1:10 000

III ҿлеш. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
кушымта
Территориаль зоналар чиклҽре турында белешмҽлҽр
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КЕРЕШ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Чирмешҽн авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлегенең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре (алга таба Кагыйдҽлҽр) - җирле ҥзидарҽ органының территориаль зоналар, шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары, аны куллану тҽртибе һҽм аңа ҥзгҽрешлҽр кертҥ тҽртибе билгелҽнҽ
торган норматив хокукый акты белҽн раслана торган шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру
документы.
Кагыйдҽлҽр Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының тҥбҽндҽге
норматив хокукый актлары талҽплҽрен исҽпкҽ алып ҽзерлҽнгҽн:
‒ Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ;
‒ Россия Федерациясе Җир кодексы, 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ;
‒ Россия Федерациясенең Урман кодексы, 04.12.2006 ел, № 200-ФЗ;
‒ Россия Федерациясенең Су кодексы, 03.06.2006 ел, № 74-ФЗ;
‒ «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-номерлы Федераль закон;»
‒ «Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥ турында» 09.06.2006
ел, № 363 РФ Хҿкҥмҽте карары»;
- «Татарстан Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында» 2010 елның
25 декабрендҽге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.
Кагыйдҽлҽр ҽзерлҽгҽндҽ шулай ук Апас муниципаль районы һҽм «Чирмешҽн авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлеге норматив хокукый актларының, муниципаль
берҽмлекнең социаль-икътисадый һҽм шҽһҽр тҿзелеше ҥсешенең тҿп юнҽлешлҽрен
билгели торган башка документларның нигезлҽмҽлҽре исҽпкҽ алына.
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I ҾЛЕШ. ҖИРДҼН ФАЙДАЛАНУ ҺҼМ ТҾЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГЫЙДҼЛҼРЕН
КУЛЛАНУ ТҼРТИБЕ, ҖИРДҼН ФАЙДАЛАНУ ҺҼМ ТҾЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ
КАГЫЙДҼЛҼРЕНҼ ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ТҼРТИБЕ
I БҤЛЕК. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
Статья 1. Ҽлеге ҿлештҽ кулланыла торган тҿп тҿшенчҽлҽр
Җир кишҽрлегеннҽн яисҽ капиталь тҿзелеш объектыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿре - җир кишҽрлеген яисҽ капиталь тҿзелеш объектын файдалануның
мҿмкин булган ысулы. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан
рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп, шартлы рҿхсҽт
ителгҽн, ярдҽмче тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт
сҽясҽтен эшлҽҥ һҽм норматив-хокукый җайга салу функциялҽрен башкаручы федераль
башкарма хакимият органы раслаган классификатор нигезендҽ билгелҽнҽ.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалануның барлык тҿрлҽре - җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш
объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре, алар белҽн бергҽ башкарыла торган
рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп һҽм шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽренҽ карата ҿстҽмҽ
буларак кына рҿхсҽт ителҽ.
Шҽһҽр тҿзелеше зонасы - территориаль зоналарны билгелҽҥ һҽм шҽһҽр тҿзелеше
регламентларын билгелҽҥ максатларында муниципаль берҽмлеклҽр территориялҽрен
зоналаштыру.
Шҽһҽр тҿзелеше регламенты - җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн
файдалануның тиешле территориаль зона чиклҽре чиклҽрендҽ билгелҽнҽ торган
тҿрлҽре, шулай ук җир кишҽрлеклҽре ҿслегендҽ булган һҽм капиталь тҿзелеш
объектларын алардан тҿзҥ һҽм аннан соңгы эксплуатациялҽҥ процессында кулланыла
торган бҿтен нҽрсҽ, җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ) максималь
зурлыгы һҽм җир кишҽрлеклҽренең һҽм капиталь тҿзелеш объектларының рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрлары, җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш
объектларыннан файдалануны чиклҽҥ, шулай ук чиклҽрендҽ территорияне комплекслы
ҥстерҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру каралган территориялҽргҽ карата кулланыла торган
территориялҽргҽ карата кулланыла торган чиклҽҥлҽр, территориянең тиешле коммуналь,
транспорт инфраструктурасы объектлары белҽн тҽэмин ителешенең мҿмкин булган
минималь кҥрсҽткечлҽре һҽм кҥрсҽтелгҽн объектлар ҿчен территориаль уңайлыкның
максималь кҥрсҽткечлҽре.
Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽҥ комиссиясе Кагыйдҽлҽрне ҽзерлҽҥне оештыру, аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥ, гавами тыңлаулар
уздыруны ҽзерлҽҥ һҽм Кагыйдҽлҽрне ҽзерлҽҥ комиссиясе турындагы нигезлҽмҽ
нигезендҽ башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ максатында законнар, муниципаль хокукый
актлар нигезендҽ тҿзелҽ торган даими эшлҽҥче коллегиаль орган.
Кызыл сызыклар - гомуми файдаланудагы территориялҽр чиклҽрен билгели торган
һҽм территорияне планлаштыру документларында билгелҽнергҽ, ҥзгҽртелергҽ яисҽ
бетерелергҽ тиешле линиялҽр.
Шҽхси объектлар - электр тапшыру линиялҽре, элемтҽ линиялҽре (шул исҽптҽн
линия-кабель корылмалары), торба ҥткҽргечлҽр, автомобиль юллары, тимер юл
линиялҽре һҽм башка шундый корылмалар.
Тҿзелешнең максималь проценты - тҿзелеш алып барылырга мҿмкин булган җир
кишҽрлегенең суммар мҽйданы, җир кишҽрлегенең бҿтен мҽйданына (%) мҿнҽсҽбҽте.
Бинаның, тҿзелешнең, корылмаларның җир кишҽрлеге чигеннҽн минималь
чигенеше - җир кишҽрлегенең чиге белҽн бина, тҿзелеш яки корылма арасындагы
ераклык.
Капиталь тҿзелеш объектлары - биналар, корылмалар, тҿзелешлҽре
тҽмамланмаган
объектлар,
җир
кишҽрлегенең
некапиталь
тҿзелмҽлҽреннҽн,
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корылмаларыннан һҽм аерылгысыз яхшыруларыннан тыш (туңдырылыш, ҿслек һҽм
башкалар).
Җир белҽн ныклы бҽйлҽнеше булмаган һҽм конструктив характеристикалары
аларны аларны кҥчереп йҿртҥ һҽм (яисҽ) демонтаж ҥткҽрҥ һҽм аннан соңгы җыелуны
тҿзелешлҽрнең, корылмаларның (шул исҽптҽн киоскларның, тҥбҽлҽрнең һҽм башка
шундый корылмаларның) тҿп характеристикалары ҥзгҽртелмичҽ һҽм билгелҽнҥгҽ
тулысынча зыян китермичҽ һҽм аннан соңгы җыемнарны тормышка ашырырга мҿмкинлек
бирҽ торган капиталь булмаган корылмалар, корылмалар, корылмалар.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалануның тҿп тҿрлҽре - җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш
объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре, ҽлеге эшчҽнлек тҿрлҽрен һҽм
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары составындагы объектларны тиешле территориаль
зоналарга карата санап китҥ нҽтиҗҽсендҽ мҿмкин.
Индивидуаль торак тҿзелеше объекты - җир ҿсте катлары саны ҿч метрдан
артмаган, биеклеге егерме метрдан артмаган аерым бина, ул гражданнар тарафыннан
мондый бинада яшҽҥгҽ бҽйле кҿнкҥреш һҽм башка ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерҥ ҿчен
билгелҽнгҽн бҥлмҽлҽрдҽн һҽм бҥлмҽлҽрдҽн тора, һҽм мҿстҽкыйль кҥчемсез милек
объектларына бҥлҥ ҿчен билгелҽнмҽгҽн.
Җир кишҽрлеклҽре, капиталь тҿзелеш объектлары милекчелҽре, җирдҽн
файдаланучылар, җир хуҗалары һҽм җир кишҽрлеклҽрен арендага алучылар, капиталь
тҿзелеш объектлары, аларның вҽкалҽтле затлары.
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ) максималь кҥлҽмнҽре һҽм
рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрлары, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥ - җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ) максималь
кҥлҽмнҽре, шул исҽптҽн аларның мҽйданы; җир кишҽрлеклҽре чиклҽреннҽн биналар,
тҿзелешлҽр, корылмалар тҿзҥ тыелган биналарны, корылмаларны урнаштыру урыннарын
билгелҽҥ максатларында җир кишҽрлеклҽре чиклҽреннҽн минималь чигенешлҽр;
биналарның, корылмаларның иң чик сандагы яисҽ иң чик биеклеге; җир кишҽрлеге
чиклҽрендҽ ҽлеге территориаль зоналарга карата шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
нигезендҽ билгелҽнҽ торган тҿзелешлҽрнең максималь проценты.
гавами сервитут - Россия Федерациясе законы яисҽ башка норматив хокукый акты,
Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты, җирле ҥзидарҽ органының
норматив хокукый акты белҽн билгелҽнгҽн җир кишҽрлегеннҽн чиклҽнгҽн файдалану
хокукы, ул билгелҽнҽ торган җир кишҽрлеклҽрен тартып алмыйча.
Халык тыңлаулары, җҽмҽгать фикер алышулары - кануннарда билгелҽнгҽн
очракларда җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар
проектлары буенча фикер алышуда катнашу ҿчен муниципаль берҽмлек (җҽмҽгатьчелек)
халкының хокукларын гамҽлгҽ ашыру рҽвеше.
Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш объектларының иң чик параметрларыннан читкҽ
тайпылуга, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт - Россия
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 40 статьясы талҽплҽре нигезендҽ бирелҽ
торган, капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥне, реконструкциялҽҥне гамҽлгҽ ашыру,
шулай ук аларга капиталь ремонт ясауны рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик
параметрларыннан, шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш
объектларын реконструкциялҽҥдҽн читлҽштереп, капиталь ремонт ясауны гамҽлгҽ ашыру
хокукын бирҽ торган документ.
Җир кишҽрлегеннҽн яисҽ капиталь тҿзелеш объектыннан файдалануның шартлыча
рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ - Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 39 статьясы
талҽплҽре нигезендҽ бирелҽ торган, җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿрен, ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн капиталь тҿзелеш
объектын сайлау хокукын бирҽ торган документ.
Территориаль зоналар - җирлҽрдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрендҽ
чиклҽр билгелҽнгҽн һҽм шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнгҽн зоналар.
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Гомуми файдалану территориялҽре - чиклҽнмҽгҽн затлар даирҽсе (шул исҽптҽн
мҽйданнар, урамнар, юллар, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр
буе полосалары, скверлар, бульварлар) тоткарлыксыз файдалана торган территориялҽр.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалануның
шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре - җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш
объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре, Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексының 39 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҿхсҽт алу шарты белҽн,
ҽлеге эшчҽнлек тҿрлҽрен һҽм шҽһҽр тҿзелеше регламентлары составындагы
объектларны тиешле территориаль зоналарга карата кҥчерҥ нҽтиҗҽсендҽ мҿмкин булган
гамҽллҽр.
Статья 2. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең хокукый статусы һҽм
составы
1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Чирмешҽн авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре җирле
ҥзидарҽ органының норматив хокукый акты статусына ия.
2. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр тҥбҽндҽгелҽр белҽн беррҽттҽн кулланыла:
техник регламентлар (алар ҥз кҿченҽ кергҽнче - билгелҽнгҽн тҽртиптҽ - Федераль
законга «Техник җайга салу турында» 2002 елның 27 декабрендҽге 184-ФЗ номерлы
Федераль законга һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексына каршы килми
торган ҿлешендҽ норматив техник документлар белҽн);
Россия Федерациясе законнары һҽм Татарстан Республикасы законнары;
шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары белҽн;
«Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең һҽм Апас муниципаль
районының җирдҽн файдалануны һҽм тҿзелешне җайга салу мҽсьҽлҽлҽре буенча
норматив хокукый актлары белҽн.
3. Ҽлеге кагыйдҽлҽр тҥбҽндҽгелҽрне ҥз эченҽ ала:
Керҥ;
I ҿлеш. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽрен куллану тҽртибе,
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ тҽртибе;
II ҿлеш. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру карталары;
III ҿлеш. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары;
Кушымталар.
4. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген җайга салучы яисҽ тикшереп торучы
вазыйфаи затлар тарафыннан дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары,
физик һҽм юридик затлар, вазыйфаи затлар тарафыннан ҥтҽҥ ҿчен мҽҗбҥри.
Статья 3. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш турында мҽгълҥматның ачыклыгы һҽм
һҽркем файдалана алырлык булуы
1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр, составына керҥче барлык картографик һҽм башка
документларны да кертеп, барлык физик һҽм юридик, шулай ук вазыйфаи затлар, дҽҥлҽт
хакимияте органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары ҿчен мҿмкин була ала.
2. «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнары
ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн танышу мҿмкинлеген тҥбҽндҽге юллар белҽн тҽэмин итҽлҽр:
ҽлеге Кагыйдҽлҽрне җирле ҥзидарҽ органнарының норматив хокукый актларын
рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ), башка рҽсми мҽгълҥмат ҿчен билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ), һҽм муниципаль берҽмлекнең «Интернет»
челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштыру;
«Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җирдҽн
файдалануны һҽм тҿзелешне җайга салу мҽсьҽлҽлҽрендҽ катнашучы органнарда һҽм
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оешмаларда ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн тулы комплектта танышу ҿчен мҿмкинлеклҽр
тудыру;
Территориаль планлаштыруның Федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында
Кагыйдҽлҽр урнаштыру;
физик һҽм юридик затларга ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽн ҿземтҽлҽр, шулай ук
картографик материалларның кирҽкле кҥчермҽлҽрен һҽм җирдҽн файдалану һҽм
тҿзелеш шартларын аерым җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм планировка структурасы
элементларына карата характерлаучы аларның фрагментларын бирҥ. Ҽлеге
материаллар югарыда кҥрсҽтелгҽн затларга язма гарызнамҽ буенча бирелҽ.
Статья 4. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре ҥз кҿченҽ керҽ
1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр җирле ҥзидарҽ органнарының норматив хокукый актларын
рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсми басылып
чыккан (халыкка җиткерелгҽн) мизгелдҽн ҥз кҿченҽ керҽ.
2. Кагыйдҽлҽр зур юридик кҿчкҽ ия булган хокукый актларга каршы килмҽгҽн
ҿлешендҽ гамҽлдҽ була.
5 Статья. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен бозган ҿчен җаваплылык
1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрне бозган ҿчен физик һҽм юридик затлар, шулай ук вазыйфаи
затлар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җаваплы
булалар.
II БҤЛЕК. Җирле ҥзидарҽ органнары җирдҽн файдалануны һҽм тҿзелешне җайга
салу турында нигезлҽмҽлҽр
Статья 6. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ җирле ҥзидарҽ органнары
вҽкалҽтлҽре
1. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ җирле ҥзидарҽ органнарының
вҽкалҽтлҽре «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,
Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль
берҽмлеге уставы, Апас муниципаль районы Уставы нигезендҽ билгелҽнҽ.
2. «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ
вҽкиллекле органы (алга таба - җирлек Советы) вҽкалҽтлҽренҽ җирлҽрдҽн файдалану
һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
җирлекне шҽһҽр тҿзелешен проектлауның җирле нормативларын раслау.
3. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ «Чирмешҽн авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлеге җирле ҥзидарҽсенең башкарма органы (алга таба - җирлек
башкарма комитеты) вҽкалҽтлҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
территорияне планлаштыру документларын ҽзерлҽҥне тҽэмин итҥ (Россия
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында, башка федераль законнарда каралган
очраклардан тыш);
җирлекне шҽһҽр тҿзелешен проектлауның җирле нормативларын ҽзерлҽҥне
тҽэмин итҥ.
4. Апас муниципаль районының (алга таба - муниципаль район Советы) җирле
ҥзидарҽ органының җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽге вҽкалҽтлҽренҽ
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
авыл җирлегеннҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен, шул исҽптҽн җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр (ҿстҽмҽлҽр) раслау;
муниципаль районны шҽһҽр тҿзелешен проектлауның җирле нормативларын
раслау.
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5. Туфрактан файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ Апас муниципаль районының
(алга таба - муниципаль районның башкарма комитеты) җирле ҥзидарҽ башкарма органы
вҽкалҽтлҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирҥ (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында һҽм
башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш);
муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрендҽ
индивидуаль торак тҿзелеше объектларын, бакча йортларын тҿзҥне, реконструкциялҽҥне
гамҽлгҽ ашырганда хҽбҽрнамҽлҽр (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында
һҽм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш) җибҽрҥ;
территорияне планлаштыру документларын раслау (Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексында һҽм башка федераль законнарда каралган очракларда);
муниципаль район территориясендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥнең мҽгълҥмат системасын алып бару;
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен муниципаль район чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен
резервлау һҽм алу;
ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн корылманы җимерҥ турында йҽ рҿхсҽтсез корылманы
җимерҥ яисҽ аны граждан законнарында каралган очракларда билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры китерҥ турында карар кабул итҥ, ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн корылманы җимерҥне
яисҽ аны Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында каралган очракларда
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерҥ.
җирлек чиклҽрендҽ муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыру.
Ҽлеге Кагыйдҽлҽр нигезендҽ муниципаль район башкарма комитеты
вҽкалҽтлҽренҽ шулай ук тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
җир кишҽрлеген яисҽ капиталь тҿзелеш объектын файдалануның шартлыча рҿхсҽт
ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽтлҽр бирҥ;
рҿхсҽт бирҥ рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чикле параметрларыннан читкҽ тайпылуга,
капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ.
7 Статья. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽҥ
комиссиясе
1. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽҥ комиссиясе
(алга таба - Комиссия) Кагыйдҽлҽр проектын ҽзерлҽҥне оештыру, Кагыйдҽлҽргҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ, кагыйдҽлҽрне гамҽлгҽ ашыру максаты белҽн муниципаль берҽмлекнең
Башкарма комитеты җитҽкчесе карары нигезендҽ тҿзелҽ.
2. Комиссия ҥз эшчҽнлеген ҽлеге Кагыйдҽлҽр, Комиссия турындагы нигезлҽмҽ,
җирле ҥзидарҽ органнарының башка норматив хокукый актлары нигезендҽ гамҽлгҽ
ашыра.
3. Комиссия вҽкалҽтлҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне оештыру;
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның һҽм юридик
затларның тҽкъдимнҽрен карау;
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проекты буенча иҗтимагый фикер алышулар һҽм
гавами тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ, җир кишҽрлегеннҽн яисҽ капиталь тҿзелеш
объектыннан файдалануның шартлыча рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ, рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелешнең иң чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ мҽсьҽлҽлҽре мҽсьҽлҽлҽре;
иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽлҽр ҽзерлҽҥ, тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ һҽм аларны Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексы нигезендҽ җирлек башкарма комитеты җитҽкчесенҽ җибҽрҥ;
Комиссия турында нигезлҽмҽ белҽн аңа йҿклҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽр.
4. Комиссия карарлары беркетмҽгҽ имза салынган мизгелдҽн ҥз кҿченҽ керҽ һҽм
тиешле гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан
тҽкъдимнҽр була.
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5. Комиссия эше турында мҽгълҥмат барлык кызыксынучы затлар ҿчен ачык була.
Статья 8. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең элек барлыкка килгҽн
хокук мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ карата гамҽле
1. Җирле ҥзидарҽ органнарының җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре
буенча ҽлеге Кагыйдҽлҽрне раслаганчы кабул ителгҽн норматив хокукый актлары ҽлеге
Кагыйдҽлҽргҽ каршы килми торган ҿлештҽ кулланыла.
2. Җир кишҽрлеге яисҽ капиталь тҿзелеш объекты ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ туры килми,
ҽгҽр:
аларның рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
исемлегенҽ керми; тиешле территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн;
аларның ҥлчҽмнҽре һҽм параметрлары тиешле территориаль зонаның шҽһҽр
тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн иң чик кҥрсҽткечлҽргҽ туры килми.
3. Шҽһҽр тҿзелеше регламентына туры килми торган җир кишҽрлеклҽре яисҽ
капиталь тҿзелеш объектлары, рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре, иң чик (минималь һҽм
(яисҽ) максималь кҥлҽмнҽре һҽм иң чик параметрлары аларны шҽһҽр тҿзелеше
регламентына туры китерҥ срогы билгелҽнмичҽ файдаланылырга мҿмкин, моңа мондый
җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалану кешенең
тормышы яисҽ сҽламҽтлеге ҿчен куркыныч, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит, мҽдҽни мирас
объектлары ҿчен куркыныч булган очраклар керми.
4. Шҽһҽр тҿзелеше регламентына туры килми торган җир кишҽрлеклҽреннҽн яисҽ
капиталь тҿзелеш объектларыннан, рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽреннҽн һҽм иң чик
(минималь һҽм (яисҽ) максималь кҥлҽмнҽрдҽн һҽм иң чик параметрларыннан файдалану
кеше тормышы яисҽ сҽламҽтлеге, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит, мҽдҽни мирас объектлары ҿчен
куркыныч янаган очракта, федераль законнар нигезендҽ мондый җир кишҽрлеклҽрен һҽм
объектларны куллануны тыю салынырга мҿмкин.
5. Капиталь тҿзелеш объектларын, рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽрен яисҽ иң
чик параметрларын шҽһҽр тҿзелеше регламентына туры килми торган капиталь тҿзелеш
объектларын реконструкциялҽҥ мондый объектларны тиешле территория зонасының
шҽһҽр тҿзелеше регламентына туры китерҥ юлы белҽн генҽ гамҽлгҽ ашырылырга
мҿмкин.
9 Статья. Территориаль зоналар
1. Территориаль зоналар тҥбҽндҽгелҽрне исҽпкҽ алып билгелҽнҽ:
җир кишҽрлеклҽреннҽн гамҽлдҽге һҽм планлаштырыла торган файдалануның
тҿрле тҿрлҽренең бер территориаль зонасы чиклҽрендҽ яраштыру мҿмкинлеклҽре;
«Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең генераль планы белҽн
билгелҽнгҽн
функциональ
зоналары
һҽм
аларның планлаштырылган
ҥсеш
параметрлары;
территорияне планлаштыру һҽм булган җирдҽн файдалану;
тҿрле категориядҽге җирлҽрнең чиклҽренең планлаштырылган ҥзгҽрешлҽрен;
катнаш җир кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан капиталь тҿзелеш объектларына зыян
китерҥ мҿмкинлеген булдырмау;
мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналары проектлары.
2. Территория зоналары чиклҽре тҥбҽндҽгечҽ билгелҽнҽ:
автомобиль юлларының, урамнарның, юл йҿрҥ кҥчҽрлҽренҽ;
кызыл сызыкларга;
җир кишҽрлеклҽре чиклҽре;
табигать объектларының табигый чиклҽре;
торак пунктларның чиклҽре;
муниципаль берҽмлек чиге;
башка чиклҽргҽ.
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3. Территория зоналары чиклҽре бер территориаль зонаның һҽр җир кишҽрлеге
талҽбе ҥтҽлгҽн килеш билгелҽнҽ (территориаль зоналар чиклҽре җир кишҽрлеклҽре
чиклҽрен кисеп узарга тиеш тҥгел).
4. Тҿрле территориаль зоналарда урнашкан берничҽ җир кишҽрлегеннҽн бер җир
кишҽрлеге тҿзҥ рҿхсҽт ителми (бер җир кишҽрлеге берничҽ территориаль зона
чиклҽрендҽ урнаша алмый).
5. Кагыйдҽлҽрнең һҽр территориаль зонасы ҿчен шҽһҽр тҿзелеше регламенты
билгелҽнҽ.
10 Статья. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
1. Шҽһҽр тҿзелеше регламенты белҽн җир кишҽрлеклҽренең хокукый режимы
билгелҽнҽ, шулай ук җир кишҽрлеклҽре ҿслегендҽ булган һҽм аларны тҿзҥ процессында
һҽм капиталь тҿзелеш объектларын эксплуатациялҽҥдҽ файдаланыла торган бҿтен
нҽрсҽ кебек ҥк.
2. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары тҥбҽндҽгелҽрне исҽпкҽ алып билгелҽнҽ:
территория зонасы чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш
объектларыннан фактта файдалануны;
җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан гамҽлдҽге һҽм
планлаштырылган файдалануның тҿрле тҿрлҽренең бер территориаль зонасы
чиклҽрендҽ яраштыру мҿмкинлеклҽре;
муниципаль берҽмлеклҽрне территориаль планлаштыру документларында
билгелҽнгҽн функциональ зоналарның һҽм аларның планлаштырыла торган ҥсеш
характеристикаларын;
мҽдҽни мирас объектларын, шулай ук махсус сакланылучы табигать
территориялҽрен, башка табигать объектларын саклау талҽплҽре.
3. Шҽһҽр тҿзелеше регламентының гамҽлдҽ булуы тиешле территориаль зона
чиклҽрендҽ урнашкан барлык җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм капиталь тҿзелеш объектларына
бертигез дҽрҽҗҽдҽ кагыла.
4. Шҽһҽр тҿзелеше регламентының гамҽлдҽ булуы җир кишҽрлеклҽренҽ кагылмый:
Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларының (тарихи һҽм
мҽдҽни ядкарьлҽренең) бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертелгҽн ядкарьлҽр һҽм ансамбльлҽр
территориялҽре чиклҽрендҽ, шулай ук ачыкланган мҽдҽни мирас объектлары булган
ядкарьлҽр яисҽ ансамбльлҽр территориялҽре чиклҽрендҽ һҽм мҽдҽни мирас
объектларын саклау турында Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
кабул ителҽ торган реставрация, консервациялҽҥ, торгызу, ремонтлау һҽм җайлашу
режимы турында карар кабул ителгҽн территориялҽр чиклҽрендҽ;
гомуми файдаланудагы территориялҽр чиклҽрендҽ;
линия объектларын урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм (яисҽ) линия объектлары
белҽн мҽшгуль;
файдалы казылмалар чыгару ҿчен бирелгҽн.
5. Территориялҽрдҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналарга карата
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнҽ.
6. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары тҥбҽндҽгелҽр ҿчен билгелҽнми:
урман фонды җирлҽре;
ҿске сулар белҽн капланган җирлҽр;
запас җирлҽр;
махсус сакланылучы табигать территориялҽре җирлҽре (дҽвалау-савыктыру
урыннары һҽм курортлары җирлҽреннҽн тыш);
авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр составындагы авыл хуҗалыгы җирлҽре;
махсус икътисадый зоналар һҽм алгарышлы социаль-икътисадый ҥсеш
территориялҽре чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽре.
7. Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган яисҽ
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнмҽгҽн җир кишҽрлеклҽрен куллану федераль
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законнар нигезендҽ вҽкалҽтле башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе
субъектларының башкарма хакимият органнары яисҽ җирле ҥзидарҽнең вҽкалҽтле
органнары тарафыннан билгелҽнҽ. Махсус сакланылучы табигать территориялҽре
чиклҽрендҽ урнашкан урман фонды җирлҽреннҽн яисҽ җир кишҽрлеклҽреннҽн (махсус
сакланылучы табигать территориялҽре составына кертелгҽн торак пунктлар
территориялҽреннҽн тыш) файдалану тиешенчҽ урман хуҗалыгы регламенты, урман
законнары нигезендҽ махсус сакланылучы табигать территориясе турындагы нигезлҽмҽ,
махсус сакланылучы табигать территориялҽре турындагы законнар нигезендҽ билгелҽнҽ.
8. Шҽһҽр тҿзелеше регламентында тиешле территориаль зона чиклҽрендҽ
урнашкан җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм капиталь тҿзелеш объектларына карата
тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ:
җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿрлҽре;
җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ) максималь кҥлҽмнҽре һҽм
рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥнең иң чик
параметрлары;
Россия
Федерациясе
законнары
нигезендҽ
билгелҽнҽ
торган
җир
кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалануны чиклҽҥ;
территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белҽн
тҽэмин ителешенең мҿмкин булган минималь дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре
һҽм, шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территория зонасы чиклҽрендҽ
территорияне комплекслы ҥстерҥ буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру каралган очракта,
кҥрсҽтелгҽн объектларның халык ҿчен территориаль файдалана алу мҿмкинлегенең
максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре.
11 статья. Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлегенең башка мҽсьҽлҽлҽренҽ карата җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең гамҽле
1. Территория зоналары чиклҽре һҽм шҽһҽр тҿзелеше регламентлары турында
ҽлеге бҥлектҽ кҥрсҽтелгҽн очраклардан тыш тҥбҽндҽгелҽр кулланыла:
территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яисҽ җир кишҽрлеклҽрен
урнаштыру схемасын ҽзерлҽгҽндҽ (ҽлеге схема нигезендҽ тҿзелергҽ тиешле җир
кишҽрлеклҽренең һҽркайсына карата ҽлеге схеманы раслау турындагы карарда шул
исҽптҽн җир кишҽрлеге тҿзелҽ торган территория зонасы кҥрсҽтелҽ, яисҽ шҽһҽр
тҿзелеше регламентының тҿзелҽ торган җир кишҽрлегенҽ кагылмаса яисҽ тҿзелҽ торган
җир кишҽрлеге ҿчен тҿзелҽ торган җир кишҽрлегеннҽн файдалану тҿре билгелҽнмҽсҽ);
территорияне
планлаштыру
документларын
ҽзерлҽгҽндҽ
(территорияне
планлаштыру документларын ҽзерлҽҥ территориядҽн файдалануның билгеле бер
кагыйдҽлҽренҽ һҽм территориаль зоналарда тҿзелеш алып баруга карата гамҽлгҽ
ашырылырга мҿмкин);
җир кишҽрлеклҽренең шҽһҽр тҿзелеше планнарын ҽзерлҽгҽндҽ (җир кишҽрлегенең
шҽһҽр тҿзелеше планы составында шул исҽптҽн, җир кишҽрлегенҽ шҽһҽр тҿзелеше
регламенты гамҽлдҽ булган очракта, шҽһҽр тҿзелеше регламенты турында мҽгълҥмат
кҥрсҽтелҽ).
2. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре булмаганда, федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
региональ ҽһҽмияттҽге объектларны,
муниципаль
районнарның җирле ҽһҽмияттҽге объектларын, шҽһҽр тҿзелеше регламентларын гамҽлгҽ
ашыру кагылмый торган яисҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнмҽгҽн җир
кишҽрлеклҽрендҽ һҽм федераль законнарда каралган башка очракларда тҿзелешкҽ
рҿхсҽтлҽр бирҥ рҿхсҽт ителми.
3. Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган җир
кишҽрлеклҽренҽ һҽм капиталь тҿзелеш объектларына карата шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары билгелҽнми торган җирлҽргҽ карата Кагыйдҽлҽр җир тҿзелеше эшлҽрен
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башкарганда җир кишҽрлеклҽренҽ характеристика билгелҽҥ максатыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалануның рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре билгелҽнҽ.
4. Ҽгҽр мондый ҥзгҽрешлҽр белҽн шҽһҽр тҿзелеше регламентын билгелҽҥ яисҽ
ҥзгҽртҥ каралган булса, җирле ҥзидарҽ органнары белешмҽлҽрне кҥчемсез мҿлкҽтнең
бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертҥ ҿчен документларны (аларда булган белешмҽлҽрне)
теркҽҥ органына җибҽрергҽ тиеш.
III БҤЛЕК. Физик һҽм юридик затлар тарафыннан җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм
капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽрен ҥзгҽртҥ турында
нигезлҽмҽлҽр
12 статья. Тҿп нигезлҽмҽлҽр
1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрындагы җир
кишҽрлеге яисҽ капиталь тҿзелеш объекты турындагы белешмҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ
юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
2. Тиешле территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп
һҽм ярдҽмче тҿрлҽрен куллану шартларында рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ
җир кишҽрлеклҽренең һҽм капиталь тҿзелеш объектларының хокук иялҽре тарафыннан
тҥбҽндҽге ысуллар белҽн гамҽлгҽ ашырыла:
хокук иясе, ҽгҽр тиешле территория зонасы турындагы белешмҽлҽр кҥчемсез
мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрында булмаса, кадастр исҽбенҽ алу органына гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ;
хокук иясе җирле ҥзидарҽ органнарына мҽгълҥмат элемтҽсе тҽртибендҽ җир
кишҽрлеге яисҽ капиталь тҿзелеш объекты характеристикаларын ҥзгҽртҥ турында
белешмҽлҽр җибҽрҥ ҿчен рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ турындагы гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ.
3. Тиешле территория зонасы ҿчен шартлы рҿхсҽт ителгҽн башка тҿргҽ караган
рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы
талҽплҽре һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 13 статьясы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ җир
кишҽрлегеннҽн яисҽ капиталь тҿзелеш объектыннан файдалануның шартлы рҿхсҽт
ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт алу юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
4. Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган яисҽ
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган җирлҽрдҽ урнашкан җир
кишҽрлеклҽреннҽн һҽм
капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалануның бер тҿрен ҥзгҽртҥ турындагы карарлар федераль законнар нигезендҽ
мондый файдалануның башка тҿренҽ кабул ителҽ.
5. Тиешле территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалануның
мҿмкин булган тҿрлҽре исемлегендҽ булмаган җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь
тҿзелеш объектларыннан файдалануның барлык башка тҿрлҽре ҽлеге территориаль зона
ҿчен рҿхсҽт ителмҽгҽн булып тора һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр керткҽндҽ генҽ
рҿхсҽт ителергҽ мҿмкин.
6. Территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карар кабул ителгҽн кҿннҽн алып аңа
карата аны комплекслы ҥстерҥ турында карар кабул ителгҽн территорияне планлаштыру
документларын раслау кҿненҽ кадҽр, мондый территория чиклҽрендҽ урнашкан җир
кишҽрлеклҽреннҽн һҽм (яисҽ) капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ рҿхсҽт ителми.
13 статья. Җир кишҽрлеген яисҽ капиталь тҿзелеш объектын файдалануның
шартлыча рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ тҽртибе
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1. Җир кишҽрлеген яисҽ капиталь тҿзелеш объектын куллануның шартлыча рҿхсҽт
бирелҥгҽ кызыксынучы физик яисҽ юридик зат (алга таба - файдалануның шартлы рҿхсҽт
ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт) Комиссиягҽ файдалануның шартлы рҿхсҽт бирҥ турындагы
гаризаны җибҽрҽ.
Шартлы рҿхсҽт бирҥ турында гариза куллануның рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ электрон
имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ җибҽрелергҽ мҿмкин.
2. Куллануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты
Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында һҽм ҽлеге бҥлекнең 18 статьясы
нигезлҽмҽлҽрендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ торган иҗтимагый фикер алышуларда
яисҽ гавами тыңлауларда каралырга тиеш.
3. Куллануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты
буенча иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ нигезендҽ Комиссия, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, мондый
рҿхсҽтне файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ яисҽ мондый рҿхсҽтне бирҥдҽн
баш тарту турында тҽкъдимнҽр ҽзерли һҽм аларны муниципаль берҽмлекнең Башкарма
комитеты җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
4. Ҽлеге статьяның 3 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн тҽкъдимнҽр нигезендҽ муниципаль
берҽмлек башкарма комитеты җитҽкчесе мондый тҽкъдимнҽр кергҽн кҿннҽн алып ҿч кҿн
эчендҽ мондый рҿхсҽтне файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ яисҽ мондый
рҿхсҽтне бирҥдҽн баш тарту турында карар кабул итҽ.
Кҥрсҽтелгҽн карар муниципаль хокукый актларны, башка рҽсми мҽгълҥматны
рҽсми бастырып чыгару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып чыгарылырга һҽм
муниципаль берҽмлекнең «Интернет» челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырылырга
тиеш.
5. Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2
ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дҽҥлҽт
учреждениесеннҽн яисҽ җирле ҥзидарҽ органыннан ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн
корылманы ачыклау турында җирле ҥзидарҽ органына хҽбҽрнамҽ кергҽн кҿннҽн башлап
мондый корылма урнашкан җир кишҽрлегенҽ карата яисҽ мондый корылманы җимергҽнче
яисҽ мондый корылманы җимерҥ урынына кадҽр файдалануның рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ
рҿхсҽт бирҥ рҿхсҽт ителми, моңа җирле ҥзидарҽ органының ҽлеге хҽбҽрнамҽне карау
нҽтиҗҽлҽре буенча дҽҥлҽт хакимияте башкарма органына, дҽҥлҽт учреждениесенҽ яисҽ
җирле ҥзидарҽ органына, дҽҥлҽт учреждениесенҽ яисҽ җирле ҥзидарҽ органына, Россия
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55 статьясындагы 2 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн
дҽҥлҽт учреждениесенҽ яисҽ җирле ҥзидарҽ органына карата кҥрсҽтелгҽн очраклар
керми, һҽм ҽлеге хҽбҽрнамҽ турында гаризаны ҥз-ҥзен канҽгатьлҽндерҥ яисҽ ҥз-ҥзен
канҽгатьлҽндерҥ турында законлы карар ҥз кҿченҽ керми дип кабул ителҽ.
6. Физик яисҽ юридик зат шартлы рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿренҽ яисҽ мондый
рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында карар суд тҽртибендҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
14 Статья. Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чикле
параметрларыннан читкҽ тайпылуга, реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ тҽртибе
1. Исеме шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн җир кишҽрлеклҽренең
минималь кҥлҽмнҽреннҽн йҽ тҿзелеш алып бару ҿчен уңайсыз булган инженерлыкгеологик яисҽ башка характеристикаларын конфигурациялҽҥдҽн кечерҽк булган җир
кишҽрлеклҽре иялҽре рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрларыннан читкҽ
тайпылуга, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽтлҽр алырга
хокуклы.
1.1. Ҽгҽр мондый тайпылыш рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрларыннан
читкҽ тайпылу, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥ ҿчен рҿхсҽт сорап
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы, ҽгҽр мондый тайпылыш конкрет территориаль зона ҿчен
шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын бер яисҽ
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берничҽ чик параметрга бер мҽртҽбҽ ҥзгҽртҥ, реконструкциялҽҥ максатларында ун
проценттан артмаска тиеш.
2.
Рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелешнең,
капиталь
тҿзелеш
объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларыннан читлҽшҥ, техник регламентлар, норматив
техник документлар талҽплҽрен ҥтҽгҽндҽ, аерым җир кишҽрлеге ҿчен рҿхсҽт ителҽ.
Катларның иң чик саны, биналарның, корылмаларның чик биеклеге һҽм федераль
яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр территориялҽре чиклҽрендҽ капиталь
тҿзелеш объектларының архитектура карарларына талҽплҽр ҿлешендҽ рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелешнең чикле параметрларыннан баш тарту рҿхсҽт ителми.
3. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чикле параметрларыннан тайпылуга, капиталь
тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт алуда кызыксынган зат Комиссиягҽ
мондый рҿхсҽт бирҥ турында гариза җибҽрҽ.
Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чикле параметрларыннан читкҽ тайпылуга, капиталь
тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы гариза электрон имза
белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ җибҽрелергҽ мҿмкин.
4. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга, капиталь
тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турында гариза кергҽн кҿннҽн
алып унбиш эш кҿне эчендҽ ҽзерлҽнҽ һҽм, ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ каралган
очрактан тыш, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында һҽм ҽлеге бҥлекнең 19
статьясы нигезлҽмҽлҽрендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җҽмҽгать фикер алышуларында яисҽ
гавами тыңлауларда каралырга тиеш.
5.
Рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелешнең,
капиталь
тҿзелеш
объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларыннан тайпылуга рҿхсҽт бирҥ турында карар
проекты буенча иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ нигезендҽ Комиссия мондый фикер алышулар яисҽ тыңлаулар тҽмамланган
кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ мондый рҿхсҽт бирҥ турында яисҽ мондый рҿхсҽтне
бирҥдҽн баш тарту турында тҽкъдимнҽр ҽзерли һҽм кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽрен
кҥрсҽтеп, аларны муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
6. Ҽлеге статьяның 5 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн рекомендациялҽр нигезендҽ җирлек
башкарма комитеты җитҽкчесе мондый тҽкъдимнҽр кергҽн кҿннҽн җиде кҿн эчендҽ рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥнең иң чик
параметрларыннан читлҽшҥгҽ яисҽ мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында карар
кабул итҽ.
7. Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2
ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дҽҥлҽт
учреждениесеннҽн яисҽ җирле ҥзидарҽ органыннан рҿхсҽтсез тҿзелгҽн корылма
ачыкланган кҿннҽн соң, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55.32
статьясындагы 2 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органына, дҽҥлҽт
учреждениесенҽ яисҽ җирле ҥзидарҽ органына ҽлеге хҽбҽрнамҽне карау нҽтиҗҽлҽре
буенча җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан дҽҥлҽт хакимияте башкарма органына, дҽҥлҽт
учреждениесенҽ яисҽ җирле ҥзидарҽ органына, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 55 статьясындагы 2 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт учреждениесенҽ яисҽ
җирле ҥзидарҽ органына карата кҥрсҽтелгҽн рҿхсҽт бирҥ рҿхсҽт ителми, мондый корылма
урнашкан җир кишҽрлегенҽ карата капиталь тҿзелеш объектларының иң чик
параметрларыннан читкҽ тайпылуга, реконструкциялҽнҥгҽ рҿхсҽт ителми, аны җимерҥгҽ
яисҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерҥ, моңа җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан
билгелҽнгҽн талҽплҽрне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 55 статьясының 2 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт органына яисҽ җирле
ҥзидарҽ органына ҥз-ҥзен канҽгатьлҽндерҥ турында законлы карар ҥз кҿченҽ керми яисҽ
ҥз-ҥзен канҽгатьлҽндерми дигҽн карарның ҥз кҿченҽ керҥе керми.
8. Физик яисҽ юридик зат рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чикле параметрларыннан
тайпылуга, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ яисҽ мондый рҿхсҽт
бирҥдҽн баш тартуга рҿхсҽт бирҥ турындагы карарга суд тҽртибендҽ ризасызлык
белдерергҽ хокуклы.
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9. Ҽгҽр мондый тайпылыш аэродром янындагы территориядҽ билгелҽнгҽн
кҥчемсез милек объектларыннан файдалануның чиклҽҥлҽренҽ туры килмҽсҽ, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрларыннан читкҽ тайпылуга, капиталь тҿзелеш
объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ рҿхсҽт ителми.
IV БҤЛЕК.
нигезлҽмҽлҽр

Территорияне

планлаштыру

документларын

ҽзерлҽҥ

турында

15 статья. Тҿп нигезлҽмҽлҽр
1. Территорияне планлаштыру документларын ҽзерлҽҥ территориялҽрне тотрыклы
ҥстерҥне тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн планлаштыру структурасы (кварталлар,
микрорайоннар, башка элементлар) элементларын бҥлеп бирҥ, җир кишҽрлеклҽре
чиклҽрен билгелҽҥ, капиталь тҿзелеш объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары
чиклҽрен билгелҽҥ максатларында гамҽлгҽ ашырыла.
2. Территорияне планлаштыру документларын ҽзерлҽҥ территориаль зоналардан
файдалану һҽм (яисҽ) муниципаль районнарны территориаль планлаштыру
схемаларында билгелҽнгҽн җирлҽр белҽн һҽм (яисҽ) муниципаль районнарны
территориаль планлаштыру схемаларында билгелҽнгҽн территориялҽрне, җирлеклҽрнең,
шҽһҽр округларының генераль планнарында билгелҽнгҽн функциональ зоналарга,
территорияне комплекслы ҥстерҥне гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла торган территорияне
планлаштыру структурасының бер яисҽ берничҽ чиктҽш элементына карата гамҽлгҽ
ашырыла.
3. Территорияне планлаштыру документларын ҽзерлҽҥ территориаль планлаштыру
документлары, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре (линия объектларын
урнаштыруны кҥздҽ тоткан территорияне планлаштыру документларын ҽзерлҽҥдҽн тыш);
коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы ҥстерҥ программалары, транспорт
инфраструктурасын комплекслы ҥстерҥ программалары, социаль инфраструктураны
комплекслы ҥстерҥ программалары, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары, техник
регламентлар, кагыйдҽлҽр җыентыклары талҽплҽре нигезендҽ; инженерлык эзлҽнҥлҽре
материалларын һҽм нҽтиҗҽлҽрен, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас
объектларының (тарихи һҽм мҽдҽни ядкарьлҽренең) бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертелгҽн
мҽдҽни мирас объектлары чиклҽрен, ачыкланган мҽдҽни мирас объектлары
территориялҽре чиклҽрен, территориялҽрдҽн файдалануның махсус шартлары булган
зоналар чиклҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла.
4. Территорияне планлаштыру документлары тҿрлҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
территорияне планлаштыру проекты;
территорияне ызанлау проекты.
5. Территорияне планлаштыру проектын ҽзерлҽҥ тҥбҽндҽге максатларда гамҽлгҽ
ашырыла:
планировка структурасы элементларын аерып чыгару;
гомуми файдаланудагы территориялҽр чиклҽрен билгелҽҥ (кызыл линиялҽр
билгелҽҥ юлы белҽн);
капиталь тҿзелеш объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чиклҽрен
билгелҽҥ;
территорияне планлаштырып ҥстерҥнең характеристикаларын һҽм чиратын
билгелҽҥ.
6. Территорияне ызанлау проектын ҽзерлҽҥ тҥбҽндҽге максатларда гамҽлгҽ
ашырыла:
тҿзелҽ торган һҽм ҥзгҽртелҽ торган җир кишҽрлеклҽренең чиклҽре урынын
билгелҽҥ;
чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеген тҿзҥгҽ, ҥзгҽртҥгҽ һҽм (яисҽ) ҥзгҽртҥгҽ бҽйле
рҽвештҽ, мондый билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ кҥздҽ тотылмаган яңа капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру планлаштырылмаган тҿзелеш территориялҽре ҿчен кызыл линиялҽр
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билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ, туктату ҿчен, мондый билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ, гамҽлдҽн чыгару гомуми
файдаланудагы территориянең чиклҽрен ҥзгҽртҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, комплекслы ҥсешне
гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотылмаган җир кишҽрлеген билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ, гамҽлдҽн чыгару
ҿчен.
Территорияне ызанлау проектын ҽзерлҽгҽндҽ тҿзелҽ торган һҽм (яисҽ) ҥзгҽртелҽ
торган җир кишҽрлеклҽренең чиклҽре урынын билгелҽҥ эшчҽнлекнең конкрет тҿрлҽре
ҿчен шҽһҽр тҿзелеше регламентлары һҽм җир кишҽрлеклҽрен бҥлеп бирҥ нормалары,
федераль законнарда һҽм Россия Федерациясе субъектлары законнарында, техник
регламентларда, кагыйдҽлҽр җыентыгында билгелҽнгҽн барлыкка килҽ торган һҽм (яисҽ)
ҥзгҽртелҽ торган җир кишҽрлеклҽренҽ башка талҽплҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
7. Территорияне планлаштыруның расланган проектлары һҽм ызанлау проектлары
нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнары ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ территориаль зоналарның
чиклҽрен тҿгҽллҽштерҥ һҽм капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларында билгелҽнгҽн ҥзгҽрешлҽр кертергҽ
хокуклы.
8. Территорияне планлаштыру документларына гомуми талҽплҽр, эчтҽлеге,
ҽзерлҽҥ һҽм раслау тҽртибе Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, «Татарстан
Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендҽге 98ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, башка норматив хокукый актлар белҽн
билгелҽнҽ.
V БҤЛЕК. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча иҗтимагый фикер
алышулар яисҽ гавами тыңлаулар уздыру турында нигезлҽмҽлҽр
16 статья. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча иҗтимагый фикер
алышулар яисҽ гавами тыңлаулар оештыру һҽм уздыру буенча гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар җир кишҽрлеклҽре һҽм
капиталь тҿзелеш объектларының хокук иялҽренең тормыш, хокукларын һҽм законлы
мҽнфҽгатьлҽрен уңай шартларга ҥтҽҥ максатыннан ҥткҽрелҽ.
2. Иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, муниципаль
берҽмлек уставы, ҽлеге Кагыйдҽлҽр, башка норматив хокукый актлар нигезендҽ
уздырыла.
3. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча җҽмҽгать фикер
алышуларына яисҽ гавами тыңлауларга тҥбҽндҽгелҽр чыгарыла:
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽре проекты, җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектлары;
Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында каралган очраклардан тыш
территорияне планлаштыру проектлары һҽм территорияне ызанлау проектлары;
җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалануның
шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽренҽ рҿхсҽтлҽр бирҥ турындагы карарлар;
рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрларыннан тайпылуга, капиталь
тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы карарлар проектлары.
4. Иҗтимагый фикер алышуларны яисҽ гавами тыңлауларны оештыру һҽм ҥткҽрҥ
тҽртибе «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге халкына җҽмҽгать фикер
алышулары яисҽ гавами тыңлаулар башлану турында хҽбҽр итҥне, тиешле проект белҽн
танышуны, муниципаль берҽмлек халкының иҗтимагый фикер алышуларында яисҽ
гавами тыңлауларында катнашуын тҽэмин итҽ торган башка чараларны, кабул ителгҽн
карарларның нигезле булуын да кертеп, җҽмҽгать фикер алышулары яисҽ гавами
тыңлаулар нҽтиҗҽлҽрен бастырып чыгаруны (халыкка җиткерҥне) кҥздҽ тотарга тиеш.
5. Иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һҽм ҥткҽрҥнең тҽртибе һҽм башка
ҥзенчҽлеклҽре, гавами тыңлаулар Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 5.1
статьясы нигезлҽмҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн.
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17 статья. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проекты, җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектлары буенча иҗтимагый
фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар уздыру ҥзенчҽлеклҽре
1. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре яисҽ аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥ
проектлары буенча иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар Муниципаль
берҽмлек башлыгы карары нигезендҽ Кагыйдҽлҽр проектын ҽзерлҽҥ комиссиясе
тарафыннан уздырыла.
2. Кагыйдҽлҽр проекты буенча җҽмҽгать фикер алышуларының яисҽ гавами
тыңлауларның озынлыгы мондый проект басылып чыккан кҿннҽн кимендҽ бер һҽм
кимендҽ ҿч ай тҽшкил итҽ.
3. Конкрет территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн шҽһҽр тҿзелеше регламентына
ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿлешендҽ Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр ҽзерлҽнгҽн очракта, шулай ук
территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карар кабул ителҥгҽ бҽйле рҽвештҽ җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр ҽзерлҽнгҽн очракта, Кагыйдҽлҽргҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ буенча иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар
территориаль зона чиклҽрендҽ ҥткҽрелҽ, аның ҿчен мондый шҽһҽр тҿзелеше регламенты
билгелҽнгҽн территория чиклҽрендҽ комплекслы ҥсеш узарга тиешле территория
чиклҽрендҽ башкарыла. Бу очракларда иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами
тыңлаулар уздыру срогы бер айдан артык була алмый.
4. Кагыйдҽлҽр аэродром янындагы территориядҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек
объектларыннан файдалануны чиклҽҥгҽ туры китерелгҽн очракта, шулай ук г - 20
статьяның 2 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн ярашмаучанлыкларны бетерҥ, иҗтимагый фикер
алышулар яисҽ гавами тыңлаулар ҥткҽрелми.
Конкрет территориаль зона ҿчен шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре бер мҽртҽбҽ ҥзгҽртелгҽн очракта, капиталь тҿзелеш
объектларының
элек
билгелҽнгҽн
иң
чик
параметрлары
ҥзгҽртелмҽгҽн,
реконструкциялҽнгҽн һҽм (яисҽ) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең бер яисҽ берничҽ чик
параметры бер мҽртҽбҽ ҥзгҽргҽн, конкрет территориаль зона ҿчен шҽһҽр тҿзелеше
регламентында билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽгҽн очракта,
иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар уздыруның ун проценттан артыгы
талҽп ителми.
18 статья. Җир кишҽрлеген яисҽ капиталь тҿзелеш объектын файдалануның
шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты буенча иҗтимагый
фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар
1. Җир кишҽрлегеннҽн яисҽ капиталь тҿзелеш объектыннан файдалануның шартлы
рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ тҽртибе Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексы һҽм ҽлеге бҥлекнең 13 статьясы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
2. Куллануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты
иҗтимагый фикер алышуларда яисҽ гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш.
Иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ Комиссия
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
3. Җир кишҽрлеген яисҽ капиталь тҿзелеш объектын файдалануның шартлыча
рҿхсҽт ителгҽн тҿре ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынты ясарга мҿмкин булган очракта,
гавами тыңлаулар җир кишҽрлеклҽренең һҽм капиталь тҿзелеш объектларының хокук
иялҽре катнашында мондый тискҽре йогынтыны куркыныч астына куйган капиталь
тҿзелеш объектлары катнашында уздырыла.
4. Комиссия тҥбҽндҽге затларга файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ
рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты буенча иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами
тыңлаулар уздыру турында хҽбҽрлҽр җибҽрҽ:
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ҽлеге рҿхсҽт соратып алына торган җир кишҽрлеге белҽн гомуми чиклҽре булган
җир кишҽрлеклҽренең хокук иялҽренҽ;
җир кишҽрлеге белҽн гомуми чиклҽре булган җир кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан
капиталь тҿзелеш объектларының хокукка ия булучыларына ҽлеге рҿхсҽт соратып алына
торган объектлар;
ҽлеге рҿхсҽт соратып алына торган капиталь тҿзелеш объектының бер ҿлеше
булган биналарның хокук иялҽренҽ.
Кҥрсҽтелгҽн хҽбҽрлҽр кызыксынган затның шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт бирҥ турында
гаризасы алынган кҿннҽн соң җиде эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча җибҽрелҽ.
5. Муниципаль берҽмлек халкына иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами
тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ басылып чыккан кҿнгҽ кадҽр аларны уздыру
турында хҽбҽр иткҽн кҿннҽн алып муниципаль берҽмлек уставы һҽм (яисҽ) муниципаль
берҽмлек вҽкиллекле органының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ һҽм бер
айдан артык була алмый.
6. Куллануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты
буенча иҗтимагый фикер алышуларны яисҽ гавами тыңлауларны оештыруга һҽм
уздыруга бҽйле чыгымнар мондый рҿхсҽтне бирҥ белҽн кызыксынучы физик яисҽ юридик
зат йҿртҽ.
7. Җир кишҽрлегеннҽн яисҽ капиталь тҿзелеш объектыннан файдалануның
шартлыча рҿхсҽт ителгҽн тҿре шҽһҽр тҿзелеше регламентына җирдҽн файдалану һҽм
тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, иҗтимагый фикер
алышулар уздырылганнан яисҽ шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿренҽ
рҿхсҽт бирҥ белҽн кызыксынучы физик яисҽ юридик зат инициативасы буенча гавами
тыңлаулар уздырылганнан соң, мондый затка файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн
тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы карар иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар
ҥткҽрмичҽ кабул ителҽ.
19 Статья. Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең,
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларыннан читлҽшҥгҽ рҿхсҽт бирҥ мҽсьҽлҽсе буенча
иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар
1. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чикле параметрларыннан читкҽ тайпылуга, капиталь
тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ тҽртибе Россия Федерациясе
Шҽһҽр тҿзелеше кодексы һҽм ҽлеге бҥлекнең 14 статьясы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ
билгелҽнҽ.
2. Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чикле параметрларыннан читкҽ тайпылуга, капиталь
тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы карар проекты
иҗтимагый фикер алышуларда яисҽ гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш.
Иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ Комиссия
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
3. Иҗтимагый фикер алышуларны яисҽ рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең чикле
параметрларыннан тайпылуга, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥгҽ
рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты буенча гавами тыңлауларны оештыруга һҽм уздыруга
бҽйле чыгымнар мондый рҿхсҽт бирҥдҽ кызыксынучы физик яисҽ юридик зат йҿртҽ.
VI БҤЛЕК. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр
кертҥ турында нигезлҽмҽлҽр
20 статья. ҖИРДҼН ФАЙДАЛАНУ
ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ТҼРТИБЕ

ҺҼМ

ТҾЗЕЛЕШ

КАГЫЙДҼЛҼРЕНҼ

1. Ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 31 - 33 статьяларында каралган тҽртиптҽ һҽм нигезлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
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2. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ мҽсьҽлҽсен карау ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез
була:
а) җирлекнең генераль планы кагыйдҽлҽренең һҽм (яисҽ) муниципаль районны
территориаль планлаштыру схемасының кҥрсҽтелгҽн генераль планга һҽм (яисҽ)
территориаль планлаштыру схемасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн
туры килмҽве;
б) Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн федераль
башкарма хакимият органыннан Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн
срокларда ҥтҽҥ ҿчен, Кагыйдҽлҽрдҽ кертелгҽн, аэродром яны территориясендҽ
урнаштырылган кҥчемсез милек объектларыннан файдалануны чиклҽҥне бозуларны
бетерҥ турында кҥрсҽтмҽлҽр керҥ;
в) территориаль зоналарның чиклҽрен ҥзгҽртҥ, шҽһҽр тҿзелеше регламентларын
ҥзгҽртҥ турында тҽкъдимнҽр керҥ;
г)
территориялҽрдҽн,
мҽдҽни
мирас
объектлары
территориялҽреннҽн
файдалануның махсус шартлары булган зоналар чиклҽренең урнашу урыны турында
белешмҽлҽрнең шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасында чагылдырылган туры
килмҽве, ул кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрында кҥрсҽтелгҽн зоналар,
территориялҽр чиклҽренең урнашу урыны тасвирламасына карый;
д) территориялҽрдҽн, федераль, региональ һҽм җирле ҽһҽмияттҽге истҽлекле
урыннар территориялҽреннҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар
чиклҽрендҽ тулысынча яисҽ ҿлешчҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь
тҿзелеш объектларыннан файдалануның кҥчемсез мҿлкҽт объектларыннан мондый
зоналар, территориялҽр чиклҽрендҽ файдалануның чиклҽҥлҽренҽ шҽһҽр тҿзелеше
регламентында билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрнең туры килмҽве;
е) территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналарны билгелҽҥ,
ҥзгҽртҥ, туктату, мҽдҽни мирас объекты территориясе чиклҽрен, федераль ҽһҽмияттҽге
тарихи җирлек территориясен, региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясен
билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ;
ж) территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карар кабул итҥ.
3. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы тҽкъдимнҽр Комиссиягҽ җибҽрелҽ:
федераль башкарма хакимият органнары тарафыннан Кагыйдҽлҽр федераль
ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш объектларының эшлҽвенҽ, урнашуына комачауларга
мҿмкин булган очракларда;
Кагыйдҽлҽр региональ ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш объектларының эшлҽвенҽ,
урнашуына комачауларга мҿмкин булган очракларда Татарстан Республикасы башкарма
хакимияте органнары тарафыннан;
Кагыйдҽлҽр муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш
объектларының эшлҽвенҽ, урнашуына комачауларга мҿмкин булган очракларда
муниципаль районның җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан;
җирлекнең тиешле территориясендҽ җирдҽн файдалануны һҽм тҿзелешне җайга
салу тҽртибен камиллҽштерергҽ кирҽк булган очракларда җирле ҥзидарҽ органнары
тарафыннан;
физик яисҽ юридик затлар тарафыннан инициатив тҽртиптҽ йҽ Кагыйдҽлҽрне
куллану нҽтиҗҽсендҽ җир кишҽрлеклҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектлары нҽтиҗҽле
файдаланылмаса, аларның хокук иялҽренҽ зыян салынса, җир кишҽрлеклҽренең һҽм
капиталь тҿзелеш объектларының хакы кими, гражданнарның һҽм аларның
берлҽшмҽлҽренең хокуклары һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽре гамҽлгҽ ашырылмаган
очракларда.
Россия Федерациясе тарафыннан тҿзелгҽн һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
тарафыннан кабул ителгҽн территорияне комплекслы ҥстерҥ турындагы карарны гамҽлгҽ
ашыруны тҽэмин итҥче вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы яисҽ юридик зат;
Россия Федерациясе субъекты дҽҥлҽт хакимиятенең югары башкарма органы,
территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карар кабул иткҽн җирле ҥзидарҽ органы,
Россия Федерациясе субъекты тарафыннан тҿзелгҽн һҽм Россия Федерациясе субъекты
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кабул иткҽн территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карарны гамҽлгҽ ашыру
максатларында территорияне комплекслы ҥстерҥ турында килешҥне тҿзегҽн зат
тарафыннан яисҽ территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карарны гамҽлгҽ ашыруны
тҽэмин итҥче юридик зат тарафыннан.
Кагыйдҽлҽрне приаэродром территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек
объектларыннан файдалануның чиклҽҥлҽренҽ туры китерҥне кҥздҽ тоткан Кагыйдҽлҽргҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ проекты Комиссия тарафыннан каралмаган.
4. Кагыйдҽлҽр Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 31
статьясындагы 3.1 ҿлеше нигезендҽ җирлек территориясендҽ федераль ҽһҽмияттҽге
объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны, муниципаль районның җирле
ҽһҽмияттҽге объектларын (линия объектларыннан тыш) территориаль планлаштыру
документларында каралган документларны урнаштыру мҿмкинлеге тҽэмин ителмҽгҽн
очракта, вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы, Татарстан Республикасы
башкарма хакимиятенең вҽкалҽтле органы, муниципаль районның вҽкалҽтле җирле
ҥзидарҽ органы «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге башлыгына
кҥрсҽтелгҽн объектларны урнаштыруны тҽэмин итҥ максатларында Кагыйдҽлҽргҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы талҽпне җибҽрҽ.
Бу очракта “Чирмешҽн авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге башлыгы
Кагыйдҽлҽргҽ шундый талҽп алынган кҿннҽн алып утыз кҿн эчендҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне
тҽэмин итҽ.
5. Расланган Кагыйдҽлҽр җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм (яисҽ) аларда урнашкан
капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалануның чиклҽмҽлҽренҽ каршы килҽ торган
һҽм чиклҽрендҽ тулысынча яисҽ ҿлешчҽ аэродром территориясе урнашкан приаэродром
территориясендҽ билгелҽнгҽн икътисадый һҽм башка эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру
ҿлешендҽ кулланылмый.
«Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге башлыгы Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн башкарма хакимият органыннан алынганнан соң
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында карар кабул итҽргҽ тиеш. Кҥрсҽтелгҽн
кҥрсҽтмҽгҽ муниципаль берҽмлек башлыгы суд тҽртибендҽ шикаять бирергҽ мҿмкин.
«Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге башлыгы аларны аэродром яны
территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектларыннан файдалануны чиклҽҥгҽ
китерҥ ҿлешендҽ Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне алты айдан артмаган срокта тҽэмин
итҽ.
6. Ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽ каралган очракларда дҽҥлҽт хакимиятенең
башкарма органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органы территориялҽрдҽн, мҽдҽни мирас
объектлары территориялҽреннҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналарны
урнаштыруга, федераль ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр, региональ ҽһҽмияттҽге тарихи
җирлеклҽр территориялҽре чиклҽрен раслауга вҽкалҽтле орган «Чирмешҽн авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлеге башлыгына территориялҽрдҽн, мҽдҽни мирас
объектлары
территориялҽреннҽн,
федераль
ҽһҽмияттҽге
тарихи
җирлеклҽр
территориялҽреннҽн, региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр территориялҽреннҽн
файдалануның махсус шартлары булган зоналар чиклҽрен аерып алу, мондый зоналар,
территориялҽр
чиклҽрендҽ
җир
кишҽрлеклҽреннҽн
һҽм
капиталь
тҿзелеш
объектларыннан файдалануның чиклҽнҥен билгелҽҥ талҽбен җибҽрҽ.
Кҥрсҽтелгҽн очракта, шулай ук территориядҽн файдалануның махсус шартлары
булган зонаның яшҽешен билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ яисҽ туктату турында, мҽдҽни мирас объекты
территориясе чиклҽре турында йҽ ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽге г - пунктларында
каралган нигезлҽр ачыкланган кҿннҽн «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
башлыгы Кагыйдҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿчен ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽ каралган
нигезлҽрне ачыклау юлы белҽн аларны Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне тҽэмин итҽргҽ
тиеш. Шул ук вакытта ҽлеге ҿлештҽ каралган талҽп нигезендҽ аларны тҿгҽллҽштерҥ
максатларында җирлҽрдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽренҽ
ҥзгҽрешлҽр раслау талҽп ителми.
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Федераль ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр территориялҽреннҽн, федераль
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр территориялҽреннҽн, региональ ҽһҽмияттҽге тарихи
җирлеклҽр территориялҽреннҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар
чиклҽрен
сайлап
алу,
мондый
зоналар,
территориялҽр
чиклҽрендҽ
җир
кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалануның чиклҽҥлҽрен
билгелҽҥ максатларында кагыйдҽлҽрне тҿгҽллҽштерҥ чоры дҽҥлҽт хакимиятенең
башкарма органыннан яисҽ җирле ҥзидарҽ органыннан территориялҽрдҽн файдалануның
махсус шартлары булган зоналарны, мҽдҽни мирас объектлары территориялҽре
чиклҽрен билгелҽҥ, федераль ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр, региональ ҽһҽмияттҽге
тарихи җирлеклҽр территориялҽре чиклҽрен раслау, мондый зоналар, территориялҽр
чиклҽреннҽн махсус файдалану шартлары булган зоналар, территориялҽр чиклҽрен
билгелҽҥ яисҽ туктату турында белешмҽлҽр керҥ йҽ ҽлеге статьяның 2 пунктларында
каралган ҥзгҽрешлҽрне кертҥ ҿчен нигезлҽрдҽ каралган кҿннҽн алып алты айдан
артмаска тиеш.
7. Территорияне комплекслы ҥстерҥ турында карар гамҽлгҽ ашыру максатларында
Кагыйдҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, мондый ҥзгҽрешлҽр территорияне комплекслы
ҥстерҥ максатларында территорияне планлаштыру проектын раслаган кҿннҽн алып
туксан кҿннҽн дҽ соңга калмыйча кертелергҽ тиеш.
8. Ҽлеге статьяның 4 һҽм 5 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда, шулай ук ҽлеге
статьяның 2 ҿлешендҽге г - г пунктларында кҥрсҽтелгҽн ярашмаучанлыкларны бетерҥ,
иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар уздыру талҽп ителми.
9. Комиссия, Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿлешендҽ аларны аэродром
янындагы территориядҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектларыннан файдалануның
чиклҽҥлҽренҽ туры китерҥ ҿлешендҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ очракларыннан һҽм ҽлеге
статьяның 2 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн ярашмаучанлыкларны бетерҥ очракларыннан тыш,
Кагыйдҽгҽ ҥзгҽреш кертҥ турында тҽкъдим кертелгҽн кҿннҽн алып егерме биш кҿн эчендҽ
бҽялҽмҽ ҽзерли, анда Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы яисҽ мондый
тҽкъдимне кире кагу сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, мондый тҽкъдимне кире кагу турындагы
тҽкъдимнҽр каралган һҽм бу бҽялҽмҽне муниципаль берҽмлекнең Башкарма комитеты
җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
10. Комиссия бҽялҽмҽсендҽге рекомендациялҽрне исҽпкҽ алып, муниципаль
берҽмлек Башкарма комитеты җитҽкчесе егерме биш кҿн эчендҽ Кагыйдҽлҽргҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ турында яисҽ, кире кагу сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп,
Кагыйдҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында тҽкъдимне кире кагу хакында карар кабул итҽ һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ ҽлеге карарның кҥчермҽсен җибҽрҽ.
11. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр җирле ҥзидарҽнең вҽкиллекле органы тарафыннан
расланса, җирле ҥзидарҽнең вҽкиллекле органына җибҽрелгҽн Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр
кертҥ турындагы проект кҥрсҽтелгҽн орган утырышында якындагы утырыштан соң килҥче
утырыштан соңга калмыйча каралырга тиеш.
12. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ турындагы карарны
(карарны) кҥрсҽтелгҽн проектны ҽзерлҽҥ эшлҽрен уздыру тҽртибен һҽм срокларын,
проектны эшлҽҥне оештыруга кагылышлы башка нигезлҽмҽлҽрне ҥз эченҽ алырга тиеш.
13. Муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ
проектын ҽзерлҽҥ турында карар кабул итҥ датасыннан ун кҿн эчендҽ мондый карарны
кабул итҥ турындагы хҽбҽрне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып чыгаруны (халыкка
җиткерҥне) тҽэмин итҽ. Хҽбҽрдҽ тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ:
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ эшлҽрен уздыру тҽртибе һҽм
сроклары;
кызыксынган затларның тҽкъдимнҽр комиссиясенҽ җибҽрҥ тҽртибе;
эшлҽрне оештыруның башка мҽсьҽлҽлҽре.
Кагыйдҽлҽр приаэродром территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек
объектларыннан файдалануны чиклҽҥгҽ туры килгҽн очракта, шулай ук ҽлеге статьяның 2
ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн г - г пунктларында кҥрсҽтелгҽн ярашмаучанлыкларны бетерҥ,
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Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ турында карар кабул итҥ турындагы
хҽбҽрне бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) талҽп ителми.
14. Федераль ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясенҽ яисҽ региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясенҽ карата ҽзерлҽнгҽн Кагыйдҽгҽ ҥзгҽрешлҽр
кертҥ проекты мҽдҽни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны
популярлаштыру һҽм дҽҥлҽт саклавы ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽт
биргҽн федераль башкарма хакимият органы, мҽдҽни мирас объектларын саклау
ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы белҽн
гамҽлдҽге законнар нигезендҽ килештерелергҽ тиеш.
Федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге махсус сакланылучы табигать территориясе
чиклҽрендҽ тулысынча торак пункт, ҽлеге махсус сакланылучы табигать территориясе
чиклҽрендҽ урнашкан шундый торак пункт территориясенҽ карата ҽзерлҽнгҽн җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽре проекты федераль башкарма хакимият
органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең махсус саклана торган
табигать территориясе урнашкан органы белҽн килештерелергҽ тиеш. Килештерҥ
предметы кҥрсҽтелгҽн торак пункт территориясенҽ карата билгелҽнҽ торган шҽһҽр
тҿзелеше регламентының махсус сакланылучы табигать территориялҽре турында Россия
Федерациясе законнарында һҽм махсус саклана торган табигать территориясе турындагы
нигезлҽмҽдҽ каралган махсус саклау режимына туры килҥе. Килешҥ Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
15. Муниципаль берҽмлекнең Башкарма комитеты Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ
проектын ҽзерлҽгҽннҽн соң Комиссия тҽкъдим иткҽн проектның техник регламентлар
талҽплҽренҽ, территориаль планлаштыру документларына, Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез
мҿлкҽт реестры белешмҽлҽренҽ, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итҥнең дҽҥлҽт
мҽгълҥмат системаларында булган белешмҽлҽргҽ, документларга һҽм материалларга
туры килҥен тикшерҽ.
16. Кҥрсҽтелгҽн тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль берҽмлекнең башкарма
комитеты муниципаль берҽмлек башлыгының Кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын
җибҽрҽ яисҽ ҽлеге статьяның 10 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документларга
туры килмҽве ачыкланган очракта, Комиссиягҽ эшлҽп бетерҥ ҿчен.
17. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын алганда муниципаль берҽмлек
башлыгы проект буенча иҗтимагый фикер алышулар яисҽ гавами тыңлаулар уздыру
турында карар кабул итҽ, проектны алган кҿннҽн соң ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча.
18. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проекты буенча иҗтимагый фикер алышулар
яисҽ гавами тыңлаулар Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында, ҽлеге
Кагыйдҽлҽрнең 17 статьясы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ башка норматив хокукый актларда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздырыла.
19. Кагыйдҽгҽ ҥзгҽрешлҽр җирле ҥзидарҽ органнарының норматив хокукый
актларын рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
бастырып чыгарылырга һҽм «Интернет» челтҽрендҽ муниципаль берҽмлекнең рҽсми
сайтында урнаштырылырга тиеш.
20. Территориаль планлаштыруның федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында
Кагыйдҽгҽ ҥзгҽрешлҽр Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын раслаган кҿннҽн алып
ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча урнаштырылырга тиеш.
21. Физик һҽм юридик затлар Кагыйдҽлҽргҽ суд тҽртибендҽ ҥзгҽрешлҽрне раслау
турындагы карарга ризасызлык белдерергҽ хокуклы.
VII БҤЛЕК. Җирдҽн файдалануның һҽм тҿзелешнең башка мҽсьҽлҽлҽрен җайга
салу турында нигезлҽмҽлҽр
21 статья. Территориаль зоналар чиклҽре турында мҽгълҥматны кҥчемсез
мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертҥ
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1. Территория зоналары чиклҽре турында
белешмҽлҽр кертҥ кагыйдҽлҽре
кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрына “Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу
турында” 2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 32, 34
статьялары нигезлҽмҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
2. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн территориаль зоналар билгелҽнҽ, шул исҽптҽн
кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында булган җир кишҽрлеклҽре, торак
пунктлар яисҽ муниципаль берҽмлеклҽрнең чиклҽре урынын билгелҽҥдҽге хаталарны
исҽпкҽ алып.
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез мҿлкҽт реестрында белешмҽлҽре булмаган торак
пунктлар чиклҽренҽ карата аларның чиклҽрен билгелҽҥдҽге хаталар исҽпкҽ алынмый.

Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
______________ авыл җирлеге Советының
_______ __________
номерлы карары белҽн
расланган.
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ҖИРДҼН ФАЙДАЛАНУ ҺҼМ ТҾЗЕЛЕШ КАГЫЙДҼЛҼРЕ СОСТАВЫ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Чирмешҽн авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлегенең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре (алга таба Кагыйдҽ) тҥбҽндҽге составта эшлҽнгҽн:
1 Том
I ҿлеш. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽрен куллану тҽртибе,
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ тҽртибе
2 Том
II ҿлеш. Шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру картлары
График материаллар:
№ п/п
1
2

исеме
Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы.
Территориаль зоналар
Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы.
Территориядҽн файдалануның махсус
зоналар чиклҽре

Колачы
1:10 000
шартлары

булган

1:10 000

III ҿлеш. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
кушымта
Территориаль зоналар чиклҽре турында белешмҽлҽр

28

II ҾЛЕШ. ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТЛАРЫ
VIII БҤЛЕК. «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру карталары
22 статья. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар
1. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыруның кҥрсҽтелгҽн картасы ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең
аерылгысыз ҿлеше булып тора.
2. Кҥрсҽтелгҽн картада территориаль зоналарның чиклҽре һҽм аларның кодлы
тамгалары сурҽтлҽнгҽн. Территориаль зоналарның чиклҽре ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 9
статьясы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ билгелҽнгҽн.
3. «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ һҽм шҽһҽр
тҿзелешен зоналаштыру картасында кҥрсҽтелгҽн территориаль зоналар составына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территориаль зоналар;
шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган җир
кишҽрлеклҽре булган территория зоналары;
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган җирлҽре булган территориаль
зоналар.
Шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территориаль зоналар:
Ж1 - индивидуаль торак тҿзелеше зонасы;
ОД1 - кҥпфункцияле иҗтимагый-эшлекле тҿзелеш зонасы;
КО - коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары зонасы;
1 - транспорт инфраструктурасы зонасы;
И2 - инженерлык инфраструктурасы зонасы;
П - сҽнҽгать җитештерҥе объектлары зонасы;
АХ2 - авыл хуҗалыгы җитештерҥе объектлары зонасы;
СН1 - махсус билгелҽнгҽн зона.
Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган җир
кишҽрлеклҽре булган территориаль зоналар:
Юк.
Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган җирлҽре булган территориаль
зоналар:
СХ1 - авыл хуҗалыгы җирлҽре зонасы.
4. Кҥрсҽтелгҽн картада белешмҽлҽре Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында
булган урманчылыкларның тиешле чиклҽренҽ туры килҽ торган урман фондына керҥче
территориялҽр чагылдырылды. Ҽлеге территориялҽр мҽгълҥмати максатларда сайлап
алынган һҽм аларга карата Россия Федерациясе Урман кодексы нигезендҽ урман
хуҗалыгы регламенты гамҽлдҽ булган җирлҽрне билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. Кагыйдҽ
буларак, территориаль зоналарның чиклҽре урманчылыклар чиклҽре нигезендҽ
билгелҽнҽ.
Белемнҽре
кҥчемсез
мҿлкҽтнең
бердҽм
дҽҥлҽт
реестрында,
урманчылыкларның чиклҽре булган җир кишҽрлеклҽре чиклҽре киселгҽндҽ аерым
очракларда мондый җир кишҽрлеклҽре чиклҽре буенча билгелҽнергҽ мҿмкин.
5. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасында территорияне комплекслы ҥстерҥ
кҥздҽ тотыла торган территориялҽр мҽҗбҥри тҽртиптҽ билгелҽнҽ. Мондый
территориялҽрнең чиклҽре бер яки берничҽ территориаль зона чиклҽрендҽ билгелҽнҽ.
Территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ
тотыла торган территориялҽр чиклҽре җирле ҥзидарҽнең вҽкалҽтле органы территорияне
комплекслы ҥстерҥ турындагы карары һҽм территорияне комплекслы ҥстерҥ турындагы
шартнамҽ нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн территорияне планлаштыру документлары нигезендҽ
җирле ҥзидарҽнең вҽкалҽтле органы һҽм ачык аукционда җиңҥче арасында территорияне
комплекслы ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзҥ хокукына ия булган яисҽ Россия Федерациясе
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Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ мондый шартнамҽ тҿзҥ хокукына ия башка затлар
арасында тҿзелгҽн территорияне планлаштыру документлары нигезендҽ билгелҽнҽ.
Чиклҽрендҽ территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру каралган территориялҽр «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
чиклҽрендҽ ачыкланмаган, шуңа бҽйле рҽвештҽ ҽлеге Кагыйдҽлҽр материалларында
чагылдырылмаган.
23 статья. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы. Территориядҽн файдалануның
махсус шартлары булган зоналар чиклҽре
1. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыруның кҥрсҽтелгҽн картасы ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең
аерылгысыз ҿлеше булып тора (2-нче кушымта).
2. Кҥрсҽтелгҽн картада территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган
зоналарның чиклҽре чагылдырылды, алар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җир
кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалануга ҿстҽмҽ
чиклҽҥлҽр сала.
3. характеристикалары законнарда, башка норматив хокукый актларда билгелҽнгҽн
куллану режимнарына туры килми торган территориядҽн файдалануның махсус
шартлары булган зоналар чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽре һҽм капиталь
тҿзелеш объектлары ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ туры килми.
4. Кҥрсҽтелгҽн Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыруның кҥрсҽтелгҽн картасында
территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар чиклҽреннҽн тыш
мҽдҽни мирас объектларының, ачыкланган мҽдҽни мирас объектларының, мҽдҽни мирас
объектлары билгелҽренҽ ия объектларның урнашу урыны; тарихи җирлеклҽр
территориялҽре чиклҽре чагылдырыла.
24 статья. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы. Мҽдҽни мирас объектлары
территориялҽре чиклҽре, тарихи җирлеклҽр территориялҽре чиклҽре, мҽдҽни мирас
объектларын саклау зоналары чиклҽре
1. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыруның кҥрсҽтелгҽн картасында мҽдҽни мирас
объектларын саклау зоналарының чиклҽре кҥрсҽтелҽ.
«Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ мҽдҽни мирас
объектларын саклау зоналарының билгелҽнгҽн чиклҽре булмау сҽбҽпле, ҽлеге Карта
ҽзерлҽнми.
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III ҾЛЕШ. ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ
IX БҤЛЕК. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь
тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽрен, җир кишҽрлеклҽренең иң
чик кҥлҽмнҽрен һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрларын билгелҽҥ,
капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥ ҿлешендҽ
25 статья. Шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территориаль зоналар
1. Ж1 - Шҽхси торак тҿзелеше зоналары
1.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
җир
катларның чикле
җир
Тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
саны һҽм
кишҽрлеге
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең чикле
кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре
урам-юл
челтҽренҽ
Тҿп тҿзелештҽге
чыгучы җир
катларның иң чик
кишҽрлеге
саны - 3
яклары ҿчен - 3
(мансардны да
м;
кертеп), ярдҽмче
җир
корылмалар - 1;
кишҽрлегенең
Тҿп тҿзелешнең
башка яклары
минималь Шҽхси торак
иң чик биеклеге ҿчен 1000 кв. м;
2.1
тҿзелеше
10 м; ярдҽмче
20 %
билгелҽнми.
максималь
ҿчен
корылмалар - 3,5
Барлыкка килгҽн
- 5000 кв.м.
м (яссы тҥбҽле),
тҿзелеш
4,5 м (скат тҥбҽле,
шартларында
тимераякта
чигенҥне киметҥ
биеклеге).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге - 2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
Тҿп тҿзелештҽге
урам-юл
Шҽхси
катларның иң чик
челтҽренҽ
ярдҽмче
саны - 3
чыгучы җир
хуҗалык
минималь - (мансардны да
кишҽрлеге
алып бару
1000 кв. м; кертеп), ярдҽмче
яклары ҿчен - 3
2.2
20 %
ҿчен (йорт
максималь корылмалар - 1;
м;
янындагы
- 5000 кв.м. Тҿп тҿзелешнең
җир
җир
иң чик биеклеге кишҽрлегенең
кишҽрлеге)
10 м; ярдҽмче
башка яклары
корылмалар - 3,5
ҿчен Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿренең
коды *

Рҿхсҽт
ителгҽн
файдалану
тҿренең
аталышы *
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м (яссы тҥбҽле),
4,5 м (скат тҥбҽле,
тимераякта
биеклеге).
Коймаларның
максималь
биеклеге - 2,0 м.

2.3

Блокланган
торак
тҿзелеше

Тҿп тҿзелештҽге
катларның иң чик
саны - 3
(мансардны да
кертеп), ярдҽмче
корылмалар - 1;
Тҿп тҿзелешнең
минималь иң чик биеклеге 1000 кв. м;
10 м; ярдҽмче
30 %
максималь
корылмалар - 3,5
- 1500 кв.м.
м (яссы тҥбҽле),
4,5 м (скат тҥбҽле,
тимераякта
биеклеге).
Коймаларның
максималь
биеклеге - 2,0 м.

Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
Торак
тҿзелешенҽ
2.7
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
Автотранспор
2.7.1
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
тны саклау
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
кишҽрлеклҽр билгелҽнми
е
(территориял
ҽр)
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре
Тҿп тҿзелештҽге
минималь катларның иң чик
Кече катлы
400 кв. м.;
саны - 4
кҥпфатирлы максималь
2.1.1
(мансардны да
40 %
торак
кертеп);
тҿзелеше
билгелҽнми
Тҿп тҿзелешнең
.
иң чик биеклеге -

билгелҽнми.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
урам-юл
челтҽренҽ
чыгучы җир
кишҽрлеге
яклары ҿчен - 3
м;
җир
кишҽрлегенең
башка яклары
ҿчен билгелҽнми.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.

билгелҽнми
билгелҽнми

5 м.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
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15 м;
Койманың
максималь
биеклеге - 1 м.
4.9.1.3
4.9.1.4

13.1

Автомобиль
билгелҽнми билгелҽнми
мойкалары
Автомобильл
ҽрне
билгелҽнми билгелҽнми
ремонтлау
минималь Бакчачылык 600 кв. м.;
билгелҽнми
алып бару
максималь
- 5000 кв.м.

биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
1.2. Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентлар,
норматив техник документлар, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары һҽм башка
норматив документлар талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.

2. ОД1 - Кҥпфункцияле иҗтимагый-эшлекле тҿзелеш зоналары
2.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
җир
катларның чикле
җир
Тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
саны һҽм
кишҽрлеге
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең чикле
кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре
Социаль
3.2
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿренең
коды *

Рҿхсҽт
ителгҽн
файдалану
тҿренең
аталышы *
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3.3

3.4.1.

Кҿнкҥреш
хезмҽте
Амбулаторполиклиника
хезмҽте
кҥрсҽтҥ

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми
5 м.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
билгелҽнми
5 м.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.

3.5

Мҽгариф һҽм
билгелҽнми билгелҽнми
агарту

80 %

3.6

Мҽдҽни ҥсеш билгелҽнми билгелҽнми

100 %

3.7

Дини
файдалану

билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

3.8

3.10.1

4.1
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8.1
5.1
7.2.3

Иҗтимагый
идарҽ
Амбулатор
ветеринария
хезмҽте
кҥрсҽтҥ
Эшлекле
идарҽ
Кибет
Банк һҽм
иминият
эшчҽнлеге
Җҽмҽгать
туклануы
Кунакханҽ
хезмҽте
Кҥңел ачу
чаралары
Спорт
Гомуми
файдалануда
гы транспорт
баганалары
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Эчке хокук
8.3
тҽртибен
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
тҽэмин итҥ
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
Автотранспор
2.7.1
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
тны саклау
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
кҥрсҽтҥ
Хезмҽт
4.9
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
гаражлары
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
кишҽрлеклҽр билгелҽнми
е
(территориял
ҽр)
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре

2.1

2.1.1

Шҽхси торак
тҿзелеше
ҿчен

Тҿп тҿзелештҽге
катларның иң чик
саны - 3
(мансардны да
кертеп), ярдҽмче
корылмалар - 1;
Тҿп тҿзелешнең
минималь иң чик биеклеге 1000 кв. м;
10 м; ярдҽмче
20 %
максималь
корылмалар - 3,5
- 5000 кв.м.
м (яссы тҥбҽле),
4,5 м (скат тҥбҽле,
тимераякта
биеклеге).
Коймаларның
максималь
биеклеге - 2,0 м.

Кече катлы
кҥпфатирлы
торак
тҿзелеше

Тҿп тҿзелештҽге
катларның иң чик
саны - 4
минималь (мансардны да
400 кв. м.;
кертеп);
максималь
Тҿп тҿзелешнең
иң чик биеклеге билгелҽнми
15 м;
.
Койманың
максималь
биеклеге - 1 м.

40 %

билгелҽнми

билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми

урам-юл
челтҽренҽ
чыгучы җир
кишҽрлеге
яклары ҿчен - 3
м;
җир
кишҽрлегенең
башка яклары
ҿчен билгелҽнми.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
5 м.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
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2.2

2.3

Шҽхси
ярдҽмче
хуҗалык
алып бару
ҿчен (йорт
янындагы
җир
кишҽрлеге)

Тҿп тҿзелештҽге
катларның иң чик
саны - 3
(мансардны да
кертеп), ярдҽмче
корылмалар - 1;
Тҿп тҿзелешнең
минималь иң чик биеклеге 1000 кв. м;
10 м; ярдҽмче
20 %
максималь
корылмалар - 3,5
- 5000 кв.м.
м (яссы тҥбҽле),
4,5 м (скат тҥбҽле,
тимераякта
биеклеге).
Коймаларның
максималь
биеклеге - 2,0 м.

Блокланган
торак
тҿзелеше

Тҿп тҿзелештҽге
катларның иң чик
саны - 3
(мансардны да
кертеп), ярдҽмче
корылмалар - 1;
Тҿп тҿзелешнең
минималь иң чик биеклеге 1000 кв. м;
10 м; ярдҽмче
30 %
максималь
корылмалар - 3,5
- 1500 кв.м.
м (яссы тҥбҽле),
4,5 м (скат тҥбҽле,
тимераякта
биеклеге).
Коймаларның
максималь
биеклеге - 2,0 м.

2.5

Урта катлы
торак
тҿзелеше

4.3

Базар

Тҿп тҿзелештҽге
катларның иң чик
саны - 8
(мансардны да
кертеп);
билгелҽнми Тҿп тҿзелешнең
иң чик биеклеге билгелҽнми;
Койманың
максималь
биеклеге - 1 м.
билгелҽнми билгелҽнми

40 %

100 %

урам-юл
челтҽренҽ
чыгучы җир
кишҽрлеге
яклары ҿчен - 3
м;
җир
кишҽрлегенең
башка яклары
ҿчен билгелҽнми.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
урам-юл
челтҽренҽ
чыгучы җир
кишҽрлеге
яклары ҿчен - 3
м;
җир
кишҽрлегенең
башка яклары
ҿчен билгелҽнми.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
5 м.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
билгелҽнми
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Юл сервисы
объектлары
Азык-тҿлек
сҽнҽгате
Складлар

4.9.1
6.4
6.9

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

60 %

билгелҽнми

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
2.2. Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентлар,
норматив техник документлар, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары һҽм башка
норматив документлар талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
3. КО - коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ объектлары зоналары
3.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
җир
катларның чикле
җир
Тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
саны һҽм
кишҽрлеге
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең чикле
кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
билгелҽнми
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре
билгелҽнми
Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿренең
коды *

Рҿхсҽт
ителгҽн
файдалану
тҿренең
аталышы *

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
3.2. Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентлар,
норматив техник документлар, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары һҽм башка
норматив документлар талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
4. 1 - Транспорт инфраструктурасы зоналары
4.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану

Рҿхсҽт
ителгҽн
файдалану

Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
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тҿренең
коды *

тҿренең
аталышы *

җир
кишҽрлеге
кҥлҽме

катларның чикле
Тҿзелешнең
саны һҽм
максималь
тҿзелешнең чикле
проценты
биеклеге

Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре
Автомобиль
7.2
билгелҽнми билгелҽнми
транспорты
Су
7.3
билгелҽнми билгелҽнми
транспорты
Хезмҽт
4.9
билгелҽнми билгелҽнми
гаражлары
Юл сервисы
объектлары

4.9.1

билгелҽнми билгелҽнми

җир
кишҽрлеклҽре
чиклҽреннҽн
минималь
чигенҥлҽр

билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
кҥрсҽтҥ
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
кишҽрлеклҽр билгелҽнми
е
(территориял
ҽр)
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре
билгелҽнми

билгелҽнми

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
4.2. Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентлар,
норматив техник документлар, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары һҽм башка
норматив документлар талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.

5. И2 - Инженерлык инфраструктурасы зоналары
5.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
җир
катларның чикле
җир
Тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
саны һҽм
кишҽрлеге
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең чикле
кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре
Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿренең
коды *

Рҿхсҽт
ителгҽн
файдалану
тҿренең
аталышы *
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3.1

3.9.1

6.7

Коммуналь
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Гидрометеор
ология һҽм
аның белҽн
чиктҽш
билгелҽнми билгелҽнми
ҿлкҽлҽр
ҿлкҽсендҽге
эшчҽнлекне
тҽэмин итҥ
Энергетика
билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

Элемтҽ
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
Торбаҥткҽрге
7.5
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
ч транспорт
Су
объектларын
11.1
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
нан гомуми
файдалану
Су
объектларын
11.2
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
нан махсус
файдалану
Гидротехник
11.3
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
корылмалар
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
Автомобиль
7.2.1
юлларын
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
урнаштыру
Урам-юл
12.0.1
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
челтҽре
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре
билгелҽнми
6.8

билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми

билгелҽнми
билгелҽнми

билгелҽнми
билгелҽнми

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
5.2. Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентлар,
норматив техник документлар, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары һҽм башка
норматив документлар талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.

6. П - Сҽнҽгать җитештерҥе объектлары зоналары
6.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
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максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
җир
катларның чикле
җир
Тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
саны һҽм
кишҽрлеге
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең чикле
кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре
Җитештерҥ
6.0
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
эшчҽнлеге
Авыр
6.2
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
сҽнҽгать
Автомобиль
6.2.1
тҿзелеше
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
сҽнҽгате
Җиңел
6.3
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
сҽнҽгать
Фармацевтик
6.3.1
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
а сҽнҽгате
Азык-тҿлек
6.4
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
сҽнҽгате
Нефтехимия
6.5
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
сҽнҽгате
Тҿзелеш
6.6
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
сҽнҽгате
6.9
Складлар
билгелҽнми билгелҽнми
60 %
билгелҽнми
Склад
6.9.1
мҽйданчыкла билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
ры
Фҽнни6.12
җитештерҥ
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
эшчҽнлеге
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
4.4
Кибет
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
Җҽмҽгать
4.6
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
туклануы
Тимер юл
7.1
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
транспорты
Автомобиль
7.2
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
транспорты
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
кишҽрлеклҽр билгелҽнми
е
(территориял
ҽр)
Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿренең
коды *

Рҿхсҽт
ителгҽн
файдалану
тҿренең
аталышы *
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Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре

80 %

5 м.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

Урта һҽм
югары
билгелҽнми билгелҽнми
профессиона
ль белем

3.5.2

Фҽнни
тикшеренҥлҽ
р ҥткҽрҥ
Фҽнни
сынаулар
ҥткҽрҥ
Эшлекле
идарҽ
Кунакханҽ
хезмҽте
Хезмҽт
гаражлары
Эчке хокук
тҽртибен
тҽэмин итҥ

3.9.2

3.9.3
4.1
4.7
4.9
8.3

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
6.2. Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентлар,
норматив техник документлар, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары һҽм башка
норматив документлар талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
7. АХ2 - Авыл хуҗалыгы җитештерҥе объектлары зоналары
7.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
җир
катларның чикле
җир
Тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
саны һҽм
кишҽрлеге
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең чикле
кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре
1.7
Терлекчелек билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿренең
коды *

1.12

Рҿхсҽт
ителгҽн
файдалану
тҿренең
аталышы *

Умартачылык билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми
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1.13

Балыкчылык

билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

1.17

Питомниклар билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

1.3
Яшелчҽчелек билгелҽнми билгелҽнми
80 %
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
кҥрсҽтҥ
Авыл
хуҗалыгын
1.14
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
фҽнни яктан
тҽэмин итҥ
Авыл
хуҗалыгы
1.18
билгелҽнми билгелҽнми
60 %
җитештерҥен
тҽэмин итҥ
Автомобиль
7.2.1
юлларын
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
урнаштыру
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
кишҽрлеклҽр билгелҽнми
е
(территориял
ҽр)
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре
Ветеринария
3.10
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
хезмҽте

билгелҽнми

билгелҽнми

билгелҽнми

билгелҽнми

билгелҽнми

билгелҽнми

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
7.2. Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентлар,
норматив техник документлар, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары һҽм башка
норматив документлар талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
8. СН1 - Махсус билгелҽнештҽге зоналар
8.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
катларның чикле
куллану файдалану
җир
Тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
саны һҽм
тҿренең
тҿренең
кишҽрлеге
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең чикле
коды *
аталышы *
кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре

42

Ритуаль
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
эшчҽнлек
Махсус
12.2
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
эшчҽнлек
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
кҥрсҽтҥ
Хезмҽт
4.9
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
гаражлары
Автомобиль
7.2.1
юлларын
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
урнаштыру
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
кишҽрлеклҽр билгелҽнми
е
(территориял
ҽр)
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре
билгелҽнми
12.1

билгелҽнми
билгелҽнми

билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
8.2. Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентлар,
норматив техник документлар, шҽһҽр тҿзелешен проектлау нормативлары һҽм башка
норматив документлар талҽплҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
26 статья. Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган
җир кишҽрлеклҽре булган территориаль зоналар
1. Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган җир
кишҽрлеклҽре булган территориаль зоналар муниципаль берҽмлек территориясендҽ юк.
27 статья. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган җирлҽре булган
территориаль зоналар
1. СХ1 - Авыл хуҗалыгы җирлҽре зоналары
1.1. Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 36 статьясы нигезендҽ
авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр составындагы авыл хуҗалыгы җирлҽренҽ
карата шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми.
Россия Федерациясе Җир кодексының 79 статьясы нигезендҽ авыл хуҗалыгы
җирлҽре - чҽчҥлеклҽр, печҽнлеклҽр, кҿтҥлеклҽр, ятмалар, кҥпьеллык ҥсентелҽр
(бакчалар, виноградлыклар һҽм башкалар) билҽгҽн җирлҽр.
Россия Федерациясе Җир кодексының 77 статьясы нигезендҽ авыл хуҗалыгы
билгелҽнешендҽге җирлҽр составындагы авыл хуҗалыгы җирлҽреннҽн тыш, шулай ук
җирлҽрне тискҽре йогынтыдан, су объектларыннан (шул исҽптҽн сулыкларда су асты
корылмалары тарафыннан тҿзелгҽн һҽм буа аквакультурасын башкару максатларында
файдаланыла торган буалар), шулай ук авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерҥ, саклау
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һҽм беренчел эшкҽртҥ ҿчен файдаланыла торган биналар, корылмалар билҽгҽн җир
кишҽрлеклҽре дҽ бирелҽ.
Шулай итеп, авыл хуҗалыгы җирлҽре булмаган җирлҽр ҿчен ҽлеге Кагыйдҽлҽр
ҿчен шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнҽ.
1.2. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең иң чик (минималь һҽм (яисҽ)
максималь кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары:
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥнең һҽм
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
катларның чикле
куллану файдалану
җир
Тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
саны һҽм
тҿренең
тҿренең
кишҽрлеге
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең чикле
коды *
аталышы *
кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре
Бҿртекле һҽм
башка авыл
1.2
хуҗалыгы
билгелҽнми
культуралары
ҥстерҥ
1.3
Яшелчҽчелек билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
Тононациялҽ
ҥче, дару,
1.4
чҽчҽк
билгелҽнми
культуралары
н ҥстерҥ
1.5
Бакчачылык билгелҽнми
Кыр
кишҽрлеклҽр
ендҽ шҽхси
1.16
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
ярдҽмче
хуҗалык
алып бару
1.17
Питомниклар билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
Печҽн чабу
билгелҽнми билгелҽнми
Авыл
хуҗалыгы
1.20
билгелҽнми билгелҽнми
хайваннарын
коткару
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿрле тҿрлҽре
Автомобиль
7.2.1
юлларын
билгелҽнми билгелҽнми
урнаштыру
Табигать
9.1
территориялҽ билгелҽнми билгелҽнми
рен саклау
Су
11.0
билгелҽнми билгелҽнми
объектлары
Су
11.1
билгелҽнми билгелҽнми
объектларын
1.19

билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
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нан гомуми
файдалану
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның шартлы рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре
Терлекчелек

1.8

билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
X БҤЛЕК. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан
файдалануны чиклҽҥ
28 статья. Территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар
1.
«Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган тҥбҽндҽге зоналар эшли:
сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы һҽм башка предприятиелҽрнең һҽм объектларның
санитар-яклау зоналары;
су саклау зоналары һҽм ҿске су объектларының яр буе яклау полосалары;
эчҽргҽ яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналары;
электр челтҽре хуҗалыгы объектларын саклау зоналары;
газ бҥлҥ челтҽрлҽренең сак зоналары;
автомобиль юлларының юл буе полосалары.
2.
Сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы һҽм башка предприятиелҽрнең һҽм объектларның
санитар-яклау зоналары
2.1. «Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 1999 елның 30
мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ һҽм кеше
сҽламҽтлегенҽ йогынты ясау чыганаклары булып торучы объектлар һҽм производстволар
тирҽсендҽ санитар-яклау зонасы - аерым кулланылыш режимындагы махсус территория
билгелҽнҽ, аның кҥлҽме атмосфера һавасына пычрану йогынтысын (химик, биологик,
физик) гигиена нормативлары белҽн билгелҽнгҽн кҥрсҽткечлҽргҽ кадҽр, ҽ I һҽм II класслы
куркыныч предприятиелҽр ҿчен - гигиена нормативлары белҽн билгелҽнгҽн
кҥрсҽткечлҽргҽ кадҽр, шулай ук халык сҽламҽтлеге ҿчен кабул итҥ куркынычы зурлыгына
кадҽр.
2.2. Санитар-яклау зонасының кҥлҽмнҽре һҽм чиклҽре, технологиялҽр кулланыла
торган җитештерҥ кҥлҽмен исҽпкҽ алып, санитар-яклау зонасы проекты белҽн билгелҽнҽ.
Эшлҽнгҽн проект булмаганда, аның кҥлҽме СанПиН 2.2.1/2.1.2.1.1200-03 «Санитар-яклау
зоналары һҽм предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм башка объектларның санитар
классификациясе» нигезендҽ билгелҽнҽ.
2.3. Сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы һҽм башка предприятиелҽрнең санитар-яклау
зоналарында һҽм объектларның эшчҽнлеген чиклҽҥ «Санитар-яклау зоналары һҽм
предприятиелҽрнең,
корылмаларның
һҽм
башка
объектларның
санитар
классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендҽ билгелҽнҽ.
3.

Су саклау зоналары һҽм ҿске су объектларының яр буе яклау полосалары

3.1. Су саклау зоналары булып диңгез, елгалар, инешлҽр, каналлар, кҥллҽр,
сусаклагычлар яр буена тоташкан һҽм кҥрсҽтелгҽн су объектларының пычрануын,
чҥплҽнҥен, лҽм утыруын, аларның суларын ярлыландыруын булдырмау, шулай ук су
биологик ресурсларының һҽм хайваннар һҽм ҥсемлеклҽр дҿньясының башка
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объектларының яшҽҥ тирҽлеген саклау максатларында хуҗалык һҽм башка эшчҽнлекне
гамҽлгҽ ашыруның махсус режимы билгелҽнҽ торган территориялҽр тора.
3.2. Су саклау зоналары чиклҽрендҽ Яр буе саклау полосалары билгелҽнҽ, алар
территориялҽрендҽ хуҗалык һҽм башка тҿр эшчҽнлеккҽ ҿстҽмҽ чиклҽҥлҽр кертелҽ.
3.3. Су саклау зоналарының һҽм яр буе яклау полосаларының кҥлҽмнҽре Россия
Федерациясе Су кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ.
3.4. Елгаларның һҽм инешлҽрнең су саклау зоналарының киңлеге аларның
чишмҽлҽреннҽн елга һҽм инешлҽрнең озынлыгы белҽн билгелҽнҽ:
ун километрга кадҽр
- яр сызыгыннан 50 м кҥлҽмендҽ;
уннан алып илле километрга кадҽр - 100 м кҥлҽмендҽ;
илле километрдан һҽм аннан да кҥбрҽк
- 200 м кҥлҽмендҽ.
3.5. Яр буе яклау полосасының киңлеге су объекты ярының текҽлегенҽ бҽйле
рҽвештҽ билгелҽнҽ һҽм кире яки нуль уклон ҿчен 30 м, ҿч градуска кадҽр текҽлек ҿчен 40
м һҽм ҿч градустан артык текҽлек ҿчен 50 м тҽшкил итҽ.
3.6. Су саклау зоналарында һҽм яр буе яклау полосаларында эшчҽнлекне чиклҽҥ
Россия Федерациясе Су кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ.
4.

Эчҽргҽ яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналары

4.1. Су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларының санитар саклау зоналарының тҿрлҽре
һҽм кҥлҽмнҽре «хуҗалык-эчҽр ҿчен билгелҽнгҽн су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм
суҥткҽргечлҽрне санитар саклау зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендҽ билгелҽнҽ.
4.2. Су белҽн тҽэмин итҥ чыганаклары санитар саклау зоналарына (ЗСО) ия.
Санитария саклау зоналары ҿч пояс составында оештырыла.
Беренче пояс (катгый режимлы) суалгычларның урнашу территориясен, барлык
суҥткҽргеч корылмаларның һҽм су асты каналының мҽйданчыкларын ҥз эченҽ ала.
Икенче һҽм ҿченче поясларны (чиклҽҥлҽр поясын) су белҽн тҽэмин итҥ
чыганакларының пычрануын кисҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн территорияне кертҽлҽр.
4.3. Су белҽн тҽэмин итҥнең җир асты чыганакларын санитар саклау зонасының
беренче поясы кҥлҽме сакланган җир асты суларын кулланганда 30 м һҽм җир асты
суларын тиешенчҽ сакламаганда 50 м тҽшкил итҽ.
4.4. Су белҽн тҽэмин итҥнең җир асты чыганакларын санитар саклау
зоналарының икенче һҽм ҿченче пояслары чиклҽре исҽплҽҥ белҽн билгелҽнҽ.

5.

Электр челтҽре хуҗалыгы объектларының сак зоналары

5.1. Электр челтҽре хуҗалыгы объектларының сак зоналары «Электр челтҽре
хуҗалыгы объектларының саклау зоналарын билгелҽҥ тҽртибе һҽм мондый зоналар
чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалануның махсус шартлары турында»
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2009 елның 24 февралендҽге 160 номерлы карары
нигезендҽ электр челтҽре хуҗалыгының гамҽлдҽге линиялҽренең һҽм корылмаларының
сакланышын тҽэмин итҥ ҿчен билгелҽнҽ.
5.2. Электрҥткҽргечнең һава линиялҽре буйлап саклау зоналары җир һҽм һава
киңлеге участогы ҿслеге ҿлеше (электр тапшыруының һава сызыклары терҽклҽренең
биеклегенҽ туры килҽ торган биеклеккҽ) рҽвешендҽ билгелҽнҽ, бу кырый ҥткҽргечлҽрдҽн
электр ҥткҽргечлҽр линиясенең ике ягында да артта кала торган параллель вертикаль
яссылыклар белҽн аларның тҥбҽндҽге ераклыкта:
1 кВ - 2 м га кадҽр;
1 дҽн 20 кВ - 10 м га кадҽр;
35 кВ - 15 м;
110 кВ - 20 м;
220 кВ - 25 м;
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500 кВ - 30 м.
5.3. Электр тапшыруның җир асты кабель линиялҽре буйлап саклау зонасы җир
асты байлыклары кишҽрлеге ҿслегенең бер ҿлеше (электр ҥткҽргечлҽрнең кабель
сызыкларын салу тирҽнлегенҽ туры килҽ торган тирҽнлектҽ) белҽн чиклҽнгҽн, кырый
кабельлҽрдҽн 1 метр ераклыктагы электр тапшыру линиясенең ике ягында да калыша
торган параллель вертикаль яссылыклар белҽн чиклҽнгҽн ҿлеше рҽвешендҽ билгелҽнҽ.
5.4. Саклау зоналарында эшчҽнлекне чиклҽҥ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
«Мондый зоналар чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалануның махсус
шартларын һҽм электр челтҽре объектлары саклау зоналарын билгелҽҥ тҽртибе
турында» 2009 елның 24 февралендҽге 160 номерлы карары нигезендҽ билгелҽнҽ.
6.

Газ бҥлҥ челтҽрлҽренең сак зоналары

6.1. Газ белҽн тҽэмин итҥ системаларының сак зоналары, алардан файдалану
режимы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2000 елның 20 сентябрендҽге 878 номерлы
карары белҽн расланган газ бҥлҥ челтҽрлҽрен саклау кагыйдҽлҽре, Россия ягулык һҽм
энергетика министрлыгы тарафыннан расланган газ белҽн тҽэмин итҥ системаларын
саклау кагыйдҽлҽре нигезендҽ билгелҽнҽ 24.09.1992 ел.
6.2. Газ бҥлҥ челтҽрлҽренең сак зонасы тҥбҽндҽгечҽ билгелҽнҽ:
тышкы газҥткҽргечлҽр трассалары буйлап - газҥткҽргечнең һҽр ягыннан 2 м
ераклыкта уза торган шартлы сызыклар белҽн чиклҽнгҽн территория рҽвешендҽ;
газҥткҽргеч трассасын ҥткҽргечтҽн файдаланганда полиэтилен торбалардан
тҿзелгҽн җир асты газҥткҽргечлҽре буйлап - ҥткҽргеч ягыннан 3 м һҽм каршы яктан 2 м
ераклыкта уза торган шартлы сызыклар белҽн чиклҽнгҽн территория рҽвешендҽ;
аерым торучы газ кҿйлҽҥ пунктлары тирҽсендҽ - ҽлеге объектлар чиклҽреннҽн 10 м
ераклыкта ҥткҽрелгҽн йомык линия белҽн чиклҽнгҽн территория рҽвешендҽ (биналарга
кушып тҿзелгҽн газ кҿйлҽҥ пунктлары ҿчен саклау зонасы регламентлаштырылмый);
урманнар һҽм агач-куак ҥсемлеклҽре буйлап уза торган авылара газҥткҽргечлҽр
трассасы буйлап - 6 м киңлектҽге тарлавык рҽвешендҽ, газҥткҽргечнең һҽр ягында 3
метр. Газҥткҽргечлҽрнең җир ҿсте участоклары ҿчен агачлардан алып торба ҥткҽргечкҽ
кадҽр ара газҥткҽргечне эксплуатациялҽҥнең бҿтен срогы дҽвамында агачларның
биеклегеннҽн ким булмаска тиеш.
6.3. Газҥткҽргечлҽрнең сак зоналарын билгелҽгҽндҽ ераклыклар исҽплҽп чыгару
газҥткҽргеч кҥчҽреннҽн - бер җепле газҥткҽргечлҽр һҽм газҥткҽргечлҽрнең кырый
җеплҽре кҥчҽрлҽреннҽн - кҥпҗеплелҽр ҿчен башкарыла.

7.

Автомобиль юлларының юл буе полосалары

7.1. Автомобиль юлларының юл буе полосалары һҽм алардан файдалану
режимы «Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм
Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында» 2007 елның
08 ноябрендҽге 257-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ билгелҽнҽ.
29 статья. Инженерлык һҽм
объектларының санитар аермалары

транспорт

инфраструктурасының

линияле

1. «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ инженерлык
инфраструктурасының тҥбҽндҽге линия объектлары тҽкъдим ителде:
электр тапшыру линиялҽре;
газ бҥлҥ челтҽрлҽре.
2. «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
тапшырылган транспорт инфраструктурасының линия объектларына тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
автомобиль юллары.
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3. Инженерлык коммуникациялҽренең санитар аермалары
3.1. Магистраль торбаҥткҽргечлҽр, газ белҽн тҽэмин итҥ системалары һҽм югары
киеренкелектҽге
электр
линиялҽре
ҿчен
«Санитар-яклау
зоналары
һҽм
предприятиелҽрнең,
корылмаларның
һҽм
башка
объектларның
санитар
классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендҽ санитария аермалары
билгелҽнҽ (санитар аралау полосалары).
3.2. Капиталь тҿзелеш объектларын проектлаганда һҽм тҿзегҽндҽ, җир
кишҽрлеклҽрен формалаштырганда, санитар аермаларны исҽпкҽ алырга кирҽк.
3.3. Санитария ҿзелеше зонасында урнашкан территориядҽн файдалану режимы
санитар-яклау зонасы режимына туры килҽ һҽм «Санитар-яклау зоналары һҽм
предприятиелҽрнең,
корылмаларның
һҽм
башка
объектларның
санитар
классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендҽ билгелҽнҽ.
4. Транспорт инфраструктурасы объектларының санитар аермалары
4.1. Автомагистральлҽр, тимер юл транспорты линиялҽре, метрополитен, гараж
һҽм автостоянкалар ҿчен, шулай ук очып китҥ һҽм һава судноларын утырту зонасында
стандарт очу маршрутлары буйлап санитар аермалар билгелҽнҽ. Санитария аермасының
зурлыгы һҽр конкрет очракта атмосфера һавасын һҽм физик факторларны (шау-шу,
вибрация, электромагнит кырлары һ.б.) пычрату исҽплҽҥлҽре нигезендҽ, табигый
тикшеренҥлҽр һҽм ҥлчҽҥлҽр ҥткҽрелеп билгелҽнҽ.
30 статья. Табигый факторлар йогынтысы буенча җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм
капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалануны чиклҽҥ
1.
«Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ җир һҽм
су ресурсларын, капиталь тҿзелеш объектларын, халыкның куркынычсызлыгын нормаль
эксплуатациялҽҥне тҽэмин итҥ максатларында табигать факторлары йогынтысы буенча
чиклҽҥлҽр зоналары билгелҽнҽ ала.
2.
Табигать факторлары - табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыгу
куркынычы булган территориялҽр яки акваториялҽрнең йогынтысы зоналары.
3.
Кҥрсҽтелгҽн зоналарны билгелҽҥ тҽртибе, аларның кҥлҽмнҽре һҽм
файдалану режимы законнар һҽм норматив техник документлар нигезендҽ һҽр
потенциаль куркыныч объект ҿчен билгелҽнҽ.
4.
Су басу һҽм су басу зоналары
4.1. CHиП 2.06.15-85 нигезендҽ «Территорияне су басудан һҽм су басудан
инженер яклау» су басудан яклау тҥбҽндҽгелҽрне ҥз эченҽ алырга тиеш:
биналарны, корылмаларны, нигез грунтларын локаль яклау һҽм тулаем тҿзелгҽн
территорияне яклау;
су аша;
дренаж суларын утильлҽштерҥ (чистарту кирҽк булганда);
җир асты сулары һҽм ҿске сулар режимына, су агызу коммуникациялҽрендҽге
чыгымнарга (агызуларга) һҽм басымнарга, нигезлҽрнең, биналарның һҽм
корылмаларның
деформациялҽренҽ,
шулай
ук
инженерлык
яклавы
корылмаларының эшенҽ мониторинг ясау системасы.
4.2. Кҥрсҽтелгҽн чараларны СНиП 2.06.15-85 «Территорияне су басудан һҽм су
басудан инженерлык яклавы» нигезендҽ территориядҽ грунт сулары дҽрҽҗҽсен киметҥне
тҽэмин итҽргҽ тиеш:
капиталь тҿзелештҽн - ҿслекнең проект билгесеннҽн кимендҽ 2 м;
стадионнар, парклар, скверлар һҽм башка яшел утыртмалар - 1 метрдан да ким
тҥгел.
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Микроннар территориясендҽ минераль грунтлар катламының минималь
калынлыгын 1 метрга тигез итеп кабул итҽргҽ кирҽк; урамнарның машина узу
ҿлешлҽрендҽ минераль грунтлар катламының калынлыгы транспорт хҽрҽкҽтенең
интенсивлыгына бҽйле рҽвештҽ билгелҽнергҽ тиеш.
4.3. Яр буе участокларында урнашкан торак пунктлар территориялҽре су
басудан, җил ярдҽмендҽ су басудан һҽм грунт сулары белҽн су басудан (су басудан) яисҽ
ҿеп тҥгҥдҽн сакланырга тиеш.
5.

Экзооген геологик процессларга дучар булган территориялҽр

5.1. СНиП 2.01.15-90 нигезендҽ "Территорияне, биналарны һҽм корылмаларны
куркыныч
геологик
процесслардан
инженер
яклау.
Проектлаштыруның
тҿп
нигезлҽмҽлҽре» дип аталган оползнев һҽм обваль процессларга дучар булган
территориялҽрдҽ урнашкан торак пунктларда ҽлеге процессларны булдырмый калуга һҽм
стабильлҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн тҥбҽндҽге чараларны кулланырга кирҽк:
тау битенең рельефын аның тотрыклылыгын арттыру максатларында ҥзгҽртҥ;
территорияне вертикаль планлаштыру һҽм ҿске су бҥлеп чыгару системасын тҿзҥ
ярдҽмендҽ ҿске суларның агышын җайга салу;
грунтка һҽм эрозия процессларына су инфильтрациясен булдырмау;
җир асты суларының биеклеген ясалма киметҥ;
агроурманмелиорация;
грунтларны беркетҥ (шул исҽптҽн армиялҽҥгҽ);
тотып торучы корылмалар;
сҿзҽклеклҽрне тергезҥ;
башка чаралар (җылылык саклау җайланмалары һҽм ҿслеклҽр ярдҽмендҽ
җылылык процессларын җайга салу, туңдыру һҽм эретҥ процессларының зарарлы
йогынтысыннан яклау, саклау зоналарын билгелҽҥ һ.б.).
6.

Карст процессларына дучар булган территориялҽр

6.1. СНиП 2.01.15-90 нигезендҽ "Территорияне, биналарны һҽм корылмаларны
куркыныч геологик процесслардан инженер яклау. Проектлауның тҿп нигезлҽмҽлҽре»
карга каршы чараларны проектлаганда, геологик тҿзелешендҽ эрҥчҽн тау токымнары
булган территориялҽрдҽ биналар һҽм корылмалар проектлаганда (известьташлар,
доломитлар, акбур, карбонат цементлы терҽк грунтлар, гипслар, ангидритлар, таштан
тоз) һҽм җир ҿслегендҽ карст кҥренешлҽре (бҥрҽнкҽлҽр, казанлыклар, карст-эрозион
чокырлар һ.б.) һҽм (яки) грунт массивының тирҽнлегендҽ (грунтларны, куышлыкларны,
мҽгарҽлҽрне эшкҽртҥ һ.б.) кҥздҽ тотарга кирҽк.
6.2. Планлаштырылган чаралар составына тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
планировка структурасын эшлҽгҽндҽ һҽм карстокуркынычы булган участокларны
мҿмкин кадҽр урап һҽм аларда яшел утыртмалар урнаштырганда функциональ
зоналарның махсус компоновкасы, магистраль урамнар һҽм челтҽрлҽр трассировкасы;
карст ҥсешенҽ тҿзелешнең техноген йогынтысыннан территориялҽрне инженерлык
яклавын эшлҽҥ;
I - II кишҽрлеклҽрдҽн читтҽге биналарның һҽм корылмаларның карст
провалларының интенсивлыгы буенча тотрыклылык категориялҽре чиклҽреннҽн тыш,
шулай ук проваллар барлыкка килҥнең азрак интенсивлыгы (ешлыгы) булган
участоклардан читтҽ урнашуы, ҽмма аларның уртача диаметрлары 20 метрдан артык (А
тотрыклылык категориясе).
31 статья. мҽдҽни мирас объектларын саклау шартлары буенча
кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан файдалануны чиклҽҥ

җир
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1.
мҽдҽни мирас объектларын саклау «Россия Федерациясе халыкларының
мҽдҽни мирас объектлары (тарихи һҽм мҽдҽни ядкарьлҽре) турында» 2005 елның 25
июнендҽге 73-ФЗ номерлы федераль закон, «Татарстан Республикасында мҽдҽни мирас
объектлары турында» Татарстан Республикасы законы, 2005 елның 01 апрелендҽге 60ТРЗ номерлы, башка норматив хокукый актлар талҽплҽре нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.
Мҽдҽни мирас объектлары, ачыкланган мҽдҽни мирас объектлары, мҽдҽни
мирас объектлары исемлеге
2.1. «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ мҽдҽни
мирас объектлары, ачыкланган мҽдҽни мирас объектлары, мҽдҽни мирас объектлары
билгелҽренҽ ия объектлар юк.
XI БҤЛЕК. Коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белҽн
территориянең мҿмкин булган минималь тҽэмин ителеш дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре һҽм мондый объектларның халык ҿчен максималь рҿхсҽт ителҽ торган
территория дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре
32 статья. Тҿп нигезлҽмҽлҽр
1. Территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары
белҽн тҽэмин ителешенең рҿхсҽт ителҽ торган минималь дҽрҽҗҽсенең исҽп
кҥрсҽткечлҽре һҽм кҥрсҽтелгҽн объектларның халык ҿчен территориаль файдалана
алуының максималь мҿмкин булган дҽрҽҗҽсенең исҽп кҥрсҽткечлҽре (алга таба - исҽп
кҥрсҽткечлҽре) шҽһҽр тҿзелеше регламенты составында шҽһҽр тҿзелеше регламенты
билгелҽнҽ торган территория чиклҽрендҽ территорияне комплекслы ҥстерҥ эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру каралган очракта кҥрсҽтелҽ.
2. Чиклҽрендҽ территорияне комплекслы ҥстерҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
каралган территориялҽр «Чирмешҽн авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ
ачыкланмаган, шуңа бҽйле рҽвештҽ ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары составындагы исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре кҥрсҽтелмҽгҽн.

XII БҤЛЕК. Җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽрен тасвирлау
33 статья. Тҿп нигезлҽмҽлҽр
1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре Федераль дҽҥлҽт
теркҽве, кадастр һҽм картография хезмҽтенең 2020 елның 10 декабрендҽге П/0412
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ билгелҽнҽ.
2. Сызыклы объектларны (гомуми файдаланудагы федераль һҽм региональ
ҽһҽмиятле автомобиль юлларыннан һҽм гомуми файдаланудагы тимер юллардан тыш)
урнаштыру, саклагыч корылмаларны (утыртмаларны), мелиорация объектларын,
антенна-мачта корылмаларын, мҽгълҥмат һҽм геодезик тамгаларны урнаштыру телҽсҽ
кайсы территориаль зонада рҿхсҽт ителгҽн файдалануның рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре
исемлегендҽ кҥрсҽтелмичҽ генҽ рҿхсҽт ителҽ.
3. Җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре тасвирламасы:
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Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿренең
коды *

Рҿхсҽт ителгҽн
файдалану
тҿренең
аталышы *

Җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен
тасвирлау *, рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен тасвирлауга
комментарий
Авыл хуҗалыгын алып бару.
Ҽлеге тҿрдҽге рҿхсҽт ителгҽн файдалануның эчтҽлеге 1.11.20 кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең
эчтҽлеген ҥз эченҽ ала, шул исҽптҽн авыл хуҗалыгы
продукциясен саклау һҽм эшкҽртҥ ҿчен файдаланыла торган
биналарны һҽм корылмаларны урнаштыру.
Авыл хуҗалыгы культураларын ҥстерҥгҽ бҽйле хуҗалык
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру.
Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿрлҽренең 1.2-1.6 кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.

1.0

Авыл
хуҗалыгыннан
файдалану

1.1

Ҥсемлекчелек

1.2

Бҿртекле һҽм
башка авыл
хуҗалыгы
культуралары
ҥстерҥ

Бҿртекле, кузаклы, азык, техник, майлы, эфиромайлы, башка
авыл хуҗалыгы культуралары җитештерҥгҽ бҽйле авыл
хуҗалыгы җирлҽрендҽ хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру

Яшелчҽчелек

Авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ бҽрҽңге, яфрак, җилҽк-җимеш,
суган һҽм бакча авыл хуҗалыгы культуралары җитештерҥгҽ
бҽйле, шул исҽптҽн теплицалар куллануга бҽйле хуҗалык
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Тононациялҽҥче
Хуҗалык эшчҽнлеген, шул исҽптҽн чҽй, дару һҽм чҽчҽк
, дару, чҽчҽк
культуралары җитештерҥгҽ бҽйле авыл хуҗалыгы
культураларын
җирлҽрендҽ гамҽлгҽ ашыру
ҥстерҥ
Хуҗалык эшчҽнлеген, шул исҽптҽн кҥпьеллык җилҽк-җимеш
Бакчачылык
культуралары, виноград һҽм башка кҥпьеллык культуралар
ҥстерҥгҽ бҽйле авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ гамҽлгҽ ашыру
Җитен һҽм
Хуҗалык эшчҽнлеген, шул исҽптҽн җитен, киндер ҥстерҥ
киндер ҥстерҥ
белҽн бҽйле авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ гамҽлгҽ ашыру
Терлекчелек продукциясен җитештерҥгҽ, шул исҽптҽн
печҽнлеккҽ, авыл хуҗалыгы терлеклҽрен кҿтҥгҽ, нҽселле
терлеклҽр ҥрчетҥгҽ, нҽселле продукция (материал)
җитештерҥгҽ һҽм алардан файдалануга, авыл хуҗалыгы
терлеклҽрен тоту һҽм ҥрчетҥ, җитештерҥ, саклау һҽм
Терлекчелек
беренчел эшкҽртҥ ҿчен кулланыла торган биналар,
корылмалар урнаштыруга бҽйле хуҗалык эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру.
Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге тҥбҽндҽгелҽргҽ керҽ: кодлар
белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеге 1.8-1.11,
1.15, 1.19, 1.20.
Хуҗалык эшчҽнлеген, шул исҽптҽн авыл хуҗалыгы
терлеклҽрен (эре мҿгезле терлеклҽрне, сарыкларны,
кҽҗҽлҽрне, атларны, дҿялҽрне, боланнарны) ҥрчетҥгҽ бҽйле
авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ гамҽлгҽ ашыру;
Терлекчелек
печҽнлек, авыл хуҗалыгы терлеклҽрен кҿтҥ, терлек азыгы
җитештерҥ, авыл хуҗалыгы терлеклҽрен тоту һҽм ҥрчетҥ
ҿчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру;
нҽселле терлеклҽр ҥрчетҥ, нҽселле продукция (материал)
җитештерҥ һҽм алардан файдалану
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1.9

Җҽнлекчелек

1.10

Кошчылык

1.11

Дуңгызчылык

1.12

Умартачылык

1.13

Балыкчылык

1.14

Авыл
хуҗалыгын
фҽнни яктан
тҽэмин итҥ

1.15

1.16

Кыйммҽтле кыйммҽтле мехлы җҽнлеклҽр аулауга бҽйле
хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру; хайваннарны тоту һҽм
ҥрчетҥ, җитештерҥ, саклау һҽм продукцияне беренчел
эшкҽртҥ ҿчен кулланыла торган биналарны, корылмаларны
урнаштыру;нҽселле терлеклҽр ҥрчетҥ, нҽселле продукция
(материал) җитештерҥ һҽм алардан файдалану
Кошларның, шул исҽптҽн су йҿзҥче кошларның йорт
токымнарын ҥрчетҥгҽ бҽйле хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру;
хайваннар тоту һҽм ҥрчетҥ, кошчылык продукциясен
җитештерҥ, саклау һҽм беренчел эшкҽртҥ ҿчен кулланыла
торган биналар, корылмалар урнаштыру;
нҽселле терлеклҽр ҥрчетҥ, нҽселле продукция (материал)
җитештерҥ һҽм алардан файдалану
Хуҗалык эшчҽнлеген дуңгызлар ҥрчетҥгҽ бҽйле гамҽлгҽ
ашыру;
терлеклҽрне тоту һҽм ҥрчетҥ, җитештерҥ, саклау һҽм
продукцияне беренчел эшкҽртҥ ҿчен кулланыла торган
биналар, корылмалар урнаштыру;
нҽселле терлеклҽр ҥрчетҥ, нҽселле продукция (материал)
җитештерҥ һҽм алардан файдалану
Хуҗалык эшчҽнлеген, шул исҽптҽн авыл хуҗалыгы
җирлҽрендҽ бал кортларын һҽм башка файдалы бҿҗҽклҽрне
ҥрчетҥ, тоту һҽм алардан файдалану буенча гамҽлгҽ ашыру;
умартачылык һҽм башка файдалы бҿҗҽклҽр ҥрчетҥ ҿчен
кирҽкле умарталарны, башка объектларны һҽм
җайланмаларны урнаштыру;
умартачылык продукциясен саклау һҽм беренчел эшкҽртҥ
ҿчен файдаланыла торган корылмаларны урнаштыру
Балыкчылык объектларын (аквакультураны) ҥрчетҥ һҽм
(яисҽ) тоту, ҥстерҥ белҽн бҽйле хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру;
балыкчылыкны (аквакультураны) гамҽлгҽ ашыру ҿчен
кирҽкле биналарны, корылмаларны, җиһазларны урнаштыру
Фҽнни һҽм селекция эшен гамҽлгҽ ашыру, фҽн кҥзлегеннҽн
караганда ҥсемлеклҽр һҽм хайваннар дҿньясы ҥрнҽклҽрен
алу ҿчен авыл хуҗалыгы алып бару;
ҥсемлеклҽрнең генетик ресурслары коллекциялҽрен
урнаштыру

Авыл хуҗалыгы
продукциясен
Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерҥ, саклау, беренчел
саклау һҽм
һҽм тирҽн эшкҽртҥ ҿчен кулланыла торган биналарны,
эшкҽртҥ
корылмаларны урнаштыру
Кыр
кишҽрлеклҽрен
дҽ шҽхси
Капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ хокукыннан башка авыл
ярдҽмче
хуҗалыгы продукциясен җитештерҥ
хуҗалык алып
бару
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1.17

1.18

1.19
1.20

2.0

2.1

2.1.1

Авыл хуҗалыгында кулланыла торган агач һҽм куакларны,
шулай ук ҥсентелҽр һҽм орлыклар алу ҿчен башка авыл
Питомниклар
хуҗалыгы культураларын ҥстерҥ һҽм сату;
авыл хуҗалыгы җитештерҥенең кҥрсҽтелгҽн тҿрлҽре ҿчен
кирҽкле корылмаларны урнаштыру
Авыл хуҗалыгы алып бару ҿчен файдаланыла торган
Авыл хуҗалыгы машина-транспорт һҽм ремонт станциялҽрен, ангарларны
җитештерҥен
һҽм гаражларны авыл хуҗалыгы техникасы, амбарларны, су
тҽэмин итҥ
җыю башняларын, трансформатор станциялҽрен һҽм башка
техник җиһазларны урнаштыру
Печҽн чабу
Ҥлҽннҽрне чабу, печҽн җыю һҽм ҽзерлҽҥ
Авыл хуҗалыгы
билгелҽнешенд
Авыл хуҗалыгы хайваннарын коткару
ҽге
Хайваннар
Тҿрле тҿрдҽге торак урыннарын урнаштыру һҽм аларда
яшҽҥне тҽэмин итҥ. Торак тҿзелешкҽ кеше яшҽр ҿчен
билгелҽнгҽн биналар (биналар) керҽ, файдаланыла торган
биналардан (биналардан) тыш:
- Эшкуарлык файдасын аларда вакытлыча яшҽҥ ҿчен торак
урын бирҥдҽн алу максатында (кунакханҽлҽр, ял йортлары);
- халыкны дҽвалау яисҽ социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бер ҥк
вакытта яшҽҥ ҿчен (шифаханҽлҽр, балалар йортлары,
Торак тҿзелеше картлар йортлары, хастаханҽлҽр);
- җитештерҥне ҿзлексез тҽэмин итҥ ысулы буларак (вахта
биналары, җитештерҥ объектларында хезмҽт урыннары);
- режим учреждениесе эшчҽнлеген тҽэмин итҥ ысулы
буларак (казармалар, каравыл биналары, иректҽн мҽхрҥм итҥ
урыннары, сак астында тоту).
Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 2.1-2.3, 2.5-2.7.1 кодлары
белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ
ала.
Торак йортны (аерым урнашкан бинаның биеклеге егерме
метрдан артмаган, биеклеге егерме метрдан артмаган, ул
гражданнар тарафыннан мҿстҽкыйль кҥчемсез милек
объектларына бҥлҥ ҿчен билгелҽнмҽгҽн шундый бинада
яшҽҥгҽ бҽйле булган кҿнкҥреш һҽм башка ихтыяҗларны
канҽгатьлҽндерҥ ҿчен билгелҽнгҽн бҥлмҽлҽрдҽн һҽм
бҥлмҽлҽрдҽн тора);
Индивидуаль
авыл хуҗалыгы культураларын ҥстерҥ;
торак тҿзелеше
индивидуаль гаражлар һҽм хуҗалык корылмаларын
урнаштыру
Комментарий:
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҽлеге тҿре, торак йорттан,
коймалардан, чҥп-чардан, бҽдрҽфлҽрдҽн, сарайлардан һҽм
башка ишегалларыннан тыш, урнаштыру мҿмкинлеген кҥздҽ
тота.
азкатлы кҥпкатлы йортларны урнаштыру (4 катка кадҽр
биеклектҽге кҥпфатирлы йортлар, мансарныкын да кертеп);
Кече катлы
спорт
һҽм
балалар
мҽйданчыкларын,
ял
итҥ
кҥпфатирлы
мҽйданчыкларын тҿзеклҽндерҥ;
торак тҿзелеше аз катлы кҥпфатирлы йортта мондый биналарның гомуми
мҽйданы йорт биналарының гомуми мҽйданының 15%тан
артыграгын тҽшкил итмҽсҽ, тҿзелгҽн, тҿзелгҽн һҽм тҿзелгҽн53

2.2

2.3

2.4

2.5

кушып тҿзелгҽн биналарда торак тҿзелешенҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ
объектларын урнаштыру
Комментарий:
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҽлеге тҿре, торак йорттан,
коймалардан, чҥп-чардан, сарайлардан һҽм башка
ишегалларыннан тыш, урнаштыру мҿмкинлеген кҥздҽ тота.
2.1 коды белҽн файдалану рҿхсҽт ителгҽн тҿрен
тасвирлауда кҥрсҽтелгҽн торак йортны урнаштыру; авыл
хуҗалыгы продукциясен җитештерҥ; гараж һҽм башка
ярдҽмче корылмалар урнаштыру; авыл хуҗалыгы
Шҽхси ярдҽмче
хайваннарын тоту
хуҗалык алып
бару ҿчен (йорт
янындагы җир
Комментарий:
кишҽрлеге)
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҽлеге тҿре, торак йорттан,
коймалардан, чҥп-чардан, бҽдрҽфлҽрдҽн, сарайлардан һҽм
башка ишегалларыннан тыш, урнаштыру мҿмкинлеген кҥздҽ
тота.
Кҥрше торак йортлары белҽн бер яки берничҽ уртак дивар
(ҿч каттан артмаган, берлҽштерелгҽн йортларның гомуми
саны ун йорттан артмаган һҽм аларның һҽркайсы бер гаилҽ
яшҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн торак йортның гомуми диварына
(гомуми диварга) кҥрше йорт яисҽ кҥрше йортлар белҽн
янҽшҽ урнашкан уртак диварга (гомуми стеналарга) ия, ул
аерым җир кишҽрлегендҽ урнашкан һҽм гомуми файдалану
территориясенҽ (блокланган тҿзелешнең торак йортлары)
Блокланган
чыга ала; декоратив һҽм уңдырышлы агачлар, яшелчҽ һҽм
торак тҿзелеше
җилҽк культураларын ҥрчетҥ; индивидуаль гаражлар һҽм
башка ярдҽмче корылмалар урнаштыру; балалар спорт һҽм
спорт мҽйданчыкларын, ял мҽйданчыкларын,
мҽйданчыкларны җиһазлау
Комментарий:
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҽлеге тҿре, торак йорттан,
коймалардан, чҥп-чардан, бҽдрҽфлҽрдҽн, сарайлардан һҽм
башка ишегалларыннан тыш, урнаштыру мҿмкинлеген кҥздҽ
тота.
Аталган корылмаларны җир кишҽрлегендҽ яисҽ гомуми
файдалануга билгелҽнгҽн инженерлык корылмалары булган
җир кишҽрлеклҽренҽ яисҽ җир кишҽрлеклҽренҽ тоташтыру
Кҥчмҽ торак
мҿмкинлеге белҽн торак буларак файдалануга яраклы
корылмаларны (палатка шҽһҽрчеклҽре, кемпинглар, торак
вагончиклары, торак прицеплары) урнаштыру
Кҥпфатирлы йортларны катлар белҽн сигез каттан югары
булмаган урнаштыру;
тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ;
җир асты гаражларын һҽм автостоянкаларны урнаштыру;
Урта катлы
торак тҿзелеше спорт һҽм балалар мҽйданчыкларын, ял итҥ
мҽйданчыкларын тҿзеклҽндерҥ; кҥпфатирлы йортның
гомуми мҽйданының 20%ын тҽшкил итмҽгҽн булса,
кҥпфатирлы йортның тҿзелгҽн, кушып тҿзелгҽн һҽм тҿзелгҽн
биналарында торак тҿзелешенҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ
54

2.6

2.7

2.7.1

3.0

3.1

3.1.1

объектларын урнаштыру;
Комментарий:
Ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалануның
ҽлеге тҿре биш каттан сигез катка кадҽр булган торак
йортларны урнаштыру мҿмкинлеген кҥздҽ тота.
Тугыз катлы һҽм аннан да югарырак катлы кҥп фатирлы
йортларны урнаштыру;
йорт яны территориялҽрен тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ;
спорт
һҽм
балалар
мҽйданчыкларын,
хуҗалык
мҽйданчыкларын һҽм ял итҥ мҽйданчыкларын тҿзеклҽндерҥ;
җир асты гаражларын һҽм автостоянкаларны урнаштыру,
Кҥпкатлы торак кҥпфатирлы йорттагы мондый биналарның мҽйданы
тҿзелеше (биек йортның гомуми мҽйданының 15%ыннан артмаган булса,
тҿзелеш)
кҥпфатирлы йортның аерым урыннарында тҿзелгҽн, кушып
тҿзелгҽн һҽм тҿзелгҽн кҥпфатирлы йортларда торак
тҿзелешенҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ объектларын урнаштыру
Комментарий:
Ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалануның
ҽлеге тҿре тугыз каттан алып егерме ҿске катка кадҽр булган
торак йортларны урнаштыру мҿмкинлеген кҥздҽ тота.
Урнашуы кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
белҽн каралган капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.6, 3.7, 3.1, 4.3, 4.4, 4.4, 4.6,
Торак
5.1.2, 5.1.3, ҽгҽр аларны урнаштыру торак тҿзелешенҽ
тҿзелешенҽ
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булса, шулай ук гражданнарның
хезмҽт кҥрсҽтҥ
яшҽвенҽ бҽйле булса, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ һҽм санитария
иминлегенҽ зыян китерми, халыкның хокукларын бозмый,
санитария зоналарын билгелҽҥне талҽп итми.
Аерым торучы һҽм тҿзелгҽн гаражларны, шул исҽптҽн
автотранспортны саклау ҿчен билгелҽнгҽн җир асты
Автотранспортн
гаражларын, шул исҽптҽн урнаштыру код белҽн рҿхсҽт
ы саклау
ителгҽн файдалану тҿрен тоту каралган гаражлардан тыш,
машина урынына бҥленгҽн урыннарны урнаштыру.
Капиталь
Капиталь тҿзелеш объектларын кешенең кҿнкҥреш, социаль
тҿзелеш
һҽм рухи ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерҥ максатларында
объектларынна урнаштыру. Ҽлеге тҿр рҿхсҽт ителгҽн файдалануның
н иҗтимагый
эчтҽлеге 3.1 - 3.10.2 кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
файдалану
тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Физик һҽм юридик затларны коммуналь хезмҽтлҽр белҽн
тҽэмин итҥ максатларында биналар һҽм корылмалар
Коммуналь
урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 3.1.1 - 3.1.2
хезмҽт кҥрсҽтҥ
кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең
эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Җылылык, җылылык, электр, газ белҽн тҽэмин итҽ торган
биналар һҽм корылмалар урнаштыру, канализация суларын
чыгару, кҥчемсез милек объектларын (котельныйлар, су җыю
корылмаларын, чистарту корылмаларын, насос
Коммуналь
станциялҽрен, суҥткҽргечлҽрне, электр ҥткҽргечлҽрен,
хезмҽтлҽр
трансформатор подстанциялҽрен, газҥткҽргечлҽрне, элемтҽ
кҥрсҽтҥ
линиялҽрен, телефон станциялҽрен, канализациялҽрне,
стоянкаларны, гаражларны һҽм остаханҽлҽрне җыештыру
һҽм авария техникасына, кар җыю һҽм эретҥ ҿчен кирҽкле
корылмаларны) чистарту һҽм җыештыру
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3.1.2

Коммуналь
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥне
тҽэмин итҥче
оешмаларның
административ
биналары

3.2

Гражданнарга социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн
Социаль хезмҽт биналарны урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 3.2.1
кҥрсҽтҥ
- 3.2.4 кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең
эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.

3.2.1

Социаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
йортлары

3.2.

Халыкка
социаль ярдҽм
кҥрсҽтҥ

3.2.3

Элемтҽ
хезмҽтлҽре
кҥрсҽтҥ

3.2.4

Гомуми
тормыш

3.3

3.4

3.4.1.

3.4.2

Кҿнкҥреш
хезмҽте

Коммуналь хезмҽтлҽр кҥрсҽтелҥгҽ бҽйле рҽвештҽ физик
һҽм юридик затларны кабул итҥ ҿчен билгелҽнгҽн
биналарны урнаштыру

Картлар йортларын, балалар йортларын, йорт-ларын, йортҗирсез гражданнар ҿчен куну пунктларын урнаштыру;
кҥченеп килергҽ мҽҗбҥр булганнарны, качаклар дип
танылган затларны вакытлыча урнаштыру ҿчен капиталь
тҿзелеш объектларын урнаштыру
Психологик һҽм тҥлҽҥсез юридик ярдҽм хезмҽтлҽре,
социаль, пенсия һҽм башка хезмҽтлҽр (халыкны эш белҽн
тҽэмин итҥ хезмҽте, аз керемле гражданнарны туендыру
пунктлары) ҿчен билгелҽнгҽн биналарны социаль ярдҽм
кҥрсҽтҥ һҽм социаль яисҽ пенсия тҥлҽҥлҽрен билгелҽҥ
мҽсьҽлҽлҽре буенча, шулай ук коммерциягҽ карамаган
иҗтимагый оешмаларны урнаштыру ҿчен урнаштыру:
коммерциячел булмаган фондлар, хҽйрия оешмалары,
кызыксынулар буенча клублар
Почта, телеграф, шҽһҽрара һҽм халыкара телефон
элемтҽсе хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ пунктларын урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн биналарны урнаштыру
Урнашуы рҿхсҽт ителгҽн 4.7 код белҽн файдалану тҿреннҽн
тыш, гражданнарның эш вакытына яшҽҥ, хезмҽт итҥ яисҽ
укыту ҿчен билгелҽнгҽн тулай торакларны урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн биналарны урнаштыру
Халыкка яисҽ кҿнкҥреш хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын (вак ремонт,
ателье, мунча, чҽчтараш, химик чистарту, кҥмҥ бюролары)
урнаштыру

Гражданнарга медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн
Сҽламҽтлек
капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру. Ҽлеге тҿр
саклау
куллануның эчтҽлеге 3.4.1 - 3.4.2 кодлар белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Гражданнарга амбулатория-поликлиника медицина ярдҽме
кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
Амбулатор(поликлиникалар, фельдшерлык пунктлары, сҽламҽтлек
поликлиника
саклау пунктлары, ана һҽм бала ҥзҽклҽре, диагностика
хезмҽте кҥрсҽтҥ
ҥзҽклҽре, сҿт кухнялары, кан донорлыгы станциялҽре, клиник
лабораториялҽр) урнаштыру
Стационар
медицина
хезмҽте

Стационарда гражданнарга медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
(хастаханҽлҽрне, бала тудыру йортларын, диспансерларны,
фҽнни-медицина учреждениелҽрен һҽм стационар белҽн
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дҽвалау буенча хезмҽт кҥрсҽтҥне тҽэмин итҽ торган башка
объектларны урнаштыру);
ашыгыч ярдҽм станциялҽрен урнаштыру;
санитария авиациясе мҽйданчыкларын урнаштыру
3.4.3

Махсус
билгелҽнештҽг
е медицина
оешмалары

3.5

Мҽгариф һҽм
агарту

3.5.1

3.5.2

Суд-медицина һҽм патологик-анатомик экспертиза (морга)
уздыруны гамҽлгҽ ашыручы медицина оешмаларын
урнаштыру ҿчен капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру

Тҽрбия, белем бирҥ һҽм агарту ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
тҿзелеш объектларын урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның
эчтҽлеге 3.5.1 - 3.5.2 кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Мҽгариф, мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч һҽм урта гомуми белем
бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
(балалар ясльлҽре, балалар бакчалары, мҽктҽплҽр,
Мҽктҽпкҽчҽ һҽм
лицейлар, гимназиялҽр, сҽнгать, музыка мҽктҽплҽре, белем
урта башлангыч
бирҥ тҥгҽрҽклҽре һҽм белем бирҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ
гомуми белем
ашыручы башка оешмалар), шул исҽптҽн физик культура
һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен билгелҽнгҽн биналарны,
спорт корылмаларын урнаштыру
Һҿнҽри белем бирҥ һҽм агарту ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
тҿзелеш объектларын (һҿнҽри техник училищелар,
кҿллиятлҽр, сҽнгать, музыка училищелары, белем
Урта һҽм югары җҽмгыятьлҽре, институтлар, университетлар) урнаштыру,
һҿнҽри белем
белгечлҽрне яңадан ҽзерлҽҥ һҽм квалификациялҽрен кҥтҽрҥ
буенча оешмалар, шул исҽптҽн физик культура һҽм спорт
белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен билгелҽнгҽн биналар, спорт
корылмаларын һҽм башка оешмалар) урнаштыру

3.6

Мҽдҽни ҥсеш

3.6.1

Мҽдҽни-ял итҥ
эшчҽнлеге
объектлары

3.6.2

Мҽдҽният һҽм
ял парклары

3.6.3

Цирклар һҽм
ерткычлар

3.7

Дини
файдалану

3.7.1

Дини
йолаларны
гамҽлгҽ ашыру

Мҽдҽният объектларын урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн
биналар һҽм корылмалар урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның
эчтҽлеге 3.6.1 - 3.6.3 кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Музейлар, кҥргҽзмҽ заллары, сҽнгать галереялҽре,
мҽдҽният йортлары, китапханҽлҽр, кинотеатрлар һҽм
кинозаллар, театрлар, филармониялҽр, концерт заллары,
планетарийлар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн биналарны
урнаштыру
Мҽдҽният һҽм ял паркларын урнаштыру
Цирклар, җҽнлеклҽр, зоопарклар, зоосадлар, океанриумнар
урнаштыру һҽм невольдҽ кыргый хайваннарны тоту
эшчҽнлеге тҿрлҽрен тормышка ашыру ҿчен биналар һҽм
корылмалар урнаштыру
Дини файдаланудагы биналарны һҽм корылмаларны
урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 3.7.1 - 3.7.2
кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген
ҥз эченҽ ала.
Дини йолалар һҽм тантаналар башкару ҿчен билгелҽнгҽн
биналарны һҽм корылмаларны (шул исҽптҽн чиркҽҥлҽрне,
соборларны, храмнарны, часовняларны, мҽчетлҽрне,
гыйбадҽт кылу йортларын, синагогларны) урнаштыру
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3.7.2

3.8

3.8.1

3.8.2

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.10

Дини затлар, дин ҽһеллҽре һҽм дин ҽһеллҽре даими булу
урыны ҿчен билгелҽнгҽн биналарны дини хезмҽт башкаруга
Дини идарҽ һҽм бҽйле рҽвештҽ, шулай ук хҽйрия һҽм дини белем бирҥ
мҽгариф
эшчҽнлеген (монастырьлар, скитлар, руханилар йорты,
якшҽмбе һҽм дини мҽктҽплҽр, семинариялҽр, дини
училищелар) гамҽлгҽ ашыру ҿчен урнаштыру
Җҽмҽгать идарҽсе органнарын һҽм оешмаларын урнаштыру
Иҗтимагый
ҿчен билгелҽнгҽн биналарны урнаштыру. Ҽлеге тҿр
идарҽ
куллануның эчтҽлеге 3.8.1 - 3.8.2 кодлары белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Дҽҥлҽт органнарын, дҽҥлҽт пенсия фондын, җирле ҥзидарҽ
органнарын, судларны, шулай ук эшчҽнлеклҽрен турыданДҽҥлҽт идарҽсе туры тҽэмин итҥче яисҽ дҽҥлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче оешмаларны урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн биналарны урнаштыру
Чит дҽҥлҽтлҽрнең һҽм Россия Федерациясе
Вҽкиллек
субъектларының дипломатик вҽкиллеклҽре, Россия
эшчҽнлеге
Федерациясендҽ консул учреждениелҽре ҿчен билгелҽнгҽн
биналарны урнаштыру
Фҽнни эшчҽнлекне тҽэмин итҥ ҿчен биналар һҽм
Фҽнни
корылмалар урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге
эшчҽнлекне
3.9.1 - 3.9.3 кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҽэмин итҥ
тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиттҽ бара торган физик һҽм химик
процессларны кҥзҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш
Гидрометеорол объектларын урнаштыру, аның гидрометеорология,
огия һҽм аның
агрометеорология һҽм гелиогеофизик характеристикаларын
белҽн чиктҽш
билгелҽҥ, атмосфера һавасының, туфракның, су
ҿлкҽлҽр
объектларының пычрану дҽрҽҗҽсен, шул исҽптҽн
ҿлкҽсендҽге
гидробиологик кҥрсҽткечлҽр буенча, һҽм җир тирҽли - космик
эшчҽнлекне
киңлеклҽрне, гидрометеорология һҽм аның белҽн чиктҽш
тҽэмин итҥ
ҿлкҽлҽрдҽ кулланыла торган биналарны һҽм корылмаларны
(доплеровка метеорологик радиолокаторлары, гидрологик
постлар һҽм башкалар) билгелҽҥ
Фҽнни тикшеренҥлҽр, тикшеренҥлҽр һҽм эшлҽнмҽлҽр ҥткҽрҥ
ҿчен билгелҽнгҽн биналарны һҽм корылмаларны (фҽнниФҽнни
тикшеренҥ һҽм проект институтларын, фҽнни ҥзҽклҽрне,
тикшеренҥлҽр
инновацион ҥзҽклҽрне, дҽҥлҽт фҽннҽр академиялҽрен,
ҥткҽрҥ
тҽҗрибҽ-конструкторлык ҥзҽклҽрен, шул исҽптҽн тармак
ҥзҽклҽрен) урнаштыру
Фҽнни
сынаулар
ҥткҽрҥ

Фҽнни тикшеренҥлҽр, тикшеренҥлҽр һҽм эшлҽнмҽлҽр алып
баручы оешмаларны урнаштыру, фҽнни яктан караганда
ҥсемлеклҽр һҽм хайваннар дҿньясы ҥрнҽклҽрен алу ҿчен
авыл һҽм урман хуҗалыгын алып бару ҿчен биналар һҽм
корылмалар урнаштыру

Ветеринария
хезмҽте

Ветеринария хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ, авыл хуҗалыгы булмаган
терлеклҽрне тоту яисҽ ҥрчетҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
тҿзелеш объектларын кеше кҥзҽтҥендҽ урнаштыру. Ҽлеге
куллануның рҿхсҽт ителгҽн тҿрен тоту кодлар белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала 3.10.1 3.10.2.
58

3.10.1

3.10.2

4.0

4.1

4.2

Амбулатор
Ветеринария хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
ветеринария
тҿзелеш объектларын хайваннарны тотудан башка
хезмҽте кҥрсҽтҥ урнаштыру

Стационарда ветеринария хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру; авыл хуҗалыгы булмаган хайваннарны тоту,
Хайваннар ҿчен ҥрчетҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
бҥлмҽлҽр
кеше кҥзҽтҥе астында урнаштыру, йортсыз хайваннарны тоту
һҽм дҽвалау буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ; хайваннар ҿчен
кунакханҽлҽр оештыру ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш
объектларын урнаштыру; хайваннар ҿчен кунакханҽлҽр
оештыру ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру
Капиталь тҿзелеш объектларын сҽҥдҽ, банк һҽм башка
эшкуарлык эшчҽнлеге нигезендҽ табыш алу максатларында
Эшмҽкҽрлек
урнаштыру. Ҽлеге рҿхсҽт ителгҽн файдалануның эчтҽлеге
4.1 - 4.10 кодларында каралган рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Капиталь тҿзелеш объектларын тҥбҽндҽге максат белҽн
урнаштыру: дҽҥлҽт яисҽ муниципаль идарҽ һҽм хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле булмаган идарҽ эшчҽнлеге
Эшлекле идарҽ объектларын урнаштыру, шулай ук оешмалар арасында сату
вакытында товар тапшыруны талҽп итми торган килешҥлҽр
башкаруны тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн биржа эшчҽнлеге (банк
һҽм иминият эшчҽнлегеннҽн тыш)
Сҽҥдҽ
объектлары
(сҽҥдҽ ҥзҽклҽре,
сҽҥдҽ-кҥңел ачу
ҥзҽклҽре
(комплекслар)

Товарлар сатуны гамҽлгҽ ашыручы бер яисҽ берничҽ
оешманы урнаштыру, 4.5 - 4.8.2 кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн
куллану тҿрлҽре эчтҽлегенҽ ярашлы рҽвештҽ хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ максатыннан, 5000 кв.м артык мҽйданлы капиталь
тҿзелеш объектларын урнаштыру; хезмҽткҽрлҽр
автомобильлҽре һҽм (яисҽ) сҽҥдҽ ҥзҽгенҽ килҥчелҽр ҿчен
гаражлар һҽм (яисҽ) стоянкалар урнаштыру
Даими яисҽ вакытлыча сҽҥдҽ (ярминкҽ, базар, базар)
оештыру ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын,
корылмаларны урнаштыру, һҽр сҽҥдҽ урынының 200 кв.
метрдан артык сҽҥдҽ мҽйданы булмавын исҽпкҽ
алып; хезмҽткҽрлҽр автомобильлҽре һҽм базарга килҥчелҽр
ҿчен гаражлар һҽм (яисҽ) тукталышлар урнаштыруны
Сҽҥдҽ мҽйданы 5000 кв. метрга кадҽр булган товарларны
сату ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру

4.3

Базар

4.4

Кибет

4.5

Банк һҽм
иминият
эшчҽнлеге

Банк һҽм иминият хезмҽтлҽре кҥрсҽтҽ торган оешмаларны
урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру

4.6

Җҽмҽгать
туклануы

Җҽмҽгать туклануы урыннары (рестораннар, кафелар,
ашханҽлҽр, кабымлыклар, барлар) урнаштыру
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4.7

Кунакханҽ
хезмҽте

максатларында капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру
Кунакханҽлҽрне, шулай ук аларда вакытлыча яшҽҥ ҿчен
торак урыны бирҥдҽн эшкуарлык файдасын алу максатында
кулланыла торган башка биналарны урнаштыру
Кҥңел ачу ҿчен билгелҽнгҽн биналар һҽм корылмалар
урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 4.8.1 - 4.8.3
кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген
ҥз эченҽ ала.
Кҥңел ачу чараларын, сҽяхҽтлҽрне оештыру ҿчен
билгелҽнгҽн биналар һҽм корылмалар, дискотекалар һҽм
бию мҽйданчыклары, тҿнге клублар, аквапарклар, боулинг,
аттракционнар һ.б.лар, уен автоматлары (азартлы уеннар
ҥткҽрҥ ҿчен файдаланыла торган уен җиһазларыннан тыш),
уен мҽйданчыклары урнаштыру

4.8

Кҥңел ачулар

4.8.1

Кҥңел ачу
чаралары

4.8.2

Азартлы
уеннар ҥткҽрҥ

Бумекер контораларын, тотализаторларны, аларның уен
зоналарыннан тыш ставкаларны кабул итҥ пунктларын
урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн биналарны һҽм корылмаларны
урнаштыру

Уен
зоналарында
уеннар ҥткҽрҥ

Уен биналарын һҽм корылмаларын азартлы уеннар һҽм уен
ҿстҽллҽре уздыру ҿчен кулланыла торган уен автоматлары
залларын урнаштыру, шулай ук уен зоналарына килҥчелҽр
ҿчен кунакханҽлҽр һҽм җҽмҽгать туклануы биналарын
урнаштыру рҿхсҽт ителҽ торган уен зоналарында урнаштыру

4.9

Хезмҽт
гаражлары

Эшчҽнлек тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыру максатларында
файдаланыла торган даими яисҽ вакытлыча гаражларны,
хезмҽт автотранспортын саклау ҿчен туктап торуларны
урнаштыру, кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽрендҽ каралган эшчҽнлек тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыру
максатларында гомуми файдаланудагы транспорт
чараларын, шул исҽптҽн депоны урнаштыру һҽм саклау
ҿчен.

4.9.1

Юл сервисы
объектлары

Юл сервисы биналарын һҽм корылмаларын урнаштыру.
Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 4.9.1.1 - 4.9.1.4 кодлар белҽн
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.

4.9.1.1

Транспорт
чараларын
кҿйлҽҥ

4.9.1.2

Юл ялын
тҽэмин итҥ

4.9.1.3

Автомобиль
мойкалары

4.8.3

4.9.1.4

4.10

Автозаправка станциялҽрен урнаштыру; юл сервисы
объектлары сыйфатында җҽмҽгать туклануын оештыру ҿчен
кирҽкле сҽҥдҽ кибетлҽрен, биналарны урнаштыру
Юл сервисы (мотельлҽр) сыйфатында кунакханҽ хезмҽтлҽре
кҥрсҽтҥ ҿчен биналар урнаштыру, шулай ук тиешле сҽҥдҽ
кибетлҽрен, җҽмҽгать туклануын юл сервисы объектлары
сыйфатында оештыру ҿчен биналар урнаштыру

Автомобиль мобильлҽрен урнаштыру, шулай ук бергҽ сҽҥдҽ
кибетлҽрен урнаштыру
Автомобильлҽрне ремонтлау һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ
Автомобильлҽр ҿчен билгелҽнгҽн остаханҽлҽрне һҽм юл сервисының башка
не ремонтлау
объектларын урнаштыру, шулай ук тиешле сҽҥдҽ
кибетлҽрен урнаштыру
Кҥргҽзмҽярминкҽ
эшчҽнлеге

Кҥргҽзмҽ-ярминкҽ һҽм конгресс эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын,
корылмаларны, кҥрсҽтелгҽн чараларга хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
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5.0

Ял (рекреация)

5.1

Спорт

5.1.1.

Спорт-тамаша
чараларын
тҽэмин итҥ

5.1.2

Биналарда
спорт белҽн
шҿгыльлҽнҥне
тҽэмин итҥ

5.1.3

5.1.4

Спорт белҽн
шҿгыльлҽнҥ
ҿчен
мҽйданчыклар
Спорт белҽн
шҿгыльлҽнҥ
ҿчен
җиһазландыры
лган
мҽйданчыклар

5.1.5

Су спорты

5.1.6

Авиация
спорты

5.1.7

Спорт
базалары

5.2

Табигый-танып
белҥ туризмы

кирҽкле эшчҽнлекне дҽ кертеп, урнаштыру (экспозиция
мҽйданын тҿзҥ, чараларда катнашучыларның туклануын
оештыру)
Спорт, физик культура, җҽяҥле яисҽ югары йҿрҥлҽр, ял һҽм
туризм белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен урыннар, табигать,
пикниклар, аучылар, балыкчылар һҽм башка эшчҽнлекне
кҥзҽтҥ;
шҽһҽр урманнарын, скверларны, буаларны, кҥллҽрне,
сусаклагычларны, пляжларны булдыру һҽм карау, шулай ук
аларда ял урыннарын тҿзеклҽндерҥ.
Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 5.1 - 5.5 кодлар белҽн
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен биналар һҽм корылмалар
урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 5.1.1 - 5.1.7
кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген
ҥз эченҽ ала.
500 урынлы тамашачылар ҿчен махсус урыннар булган
спорт-тамаша биналарын һҽм корылмаларны
(стадионнарны, спорт сарайларын, боз сарайларын,
ипподромнарны) урнаштыру
Биналарда һҽм корылмаларда спорт клублары, спорт
заллары, бассейннар, физкультура-савыктыру
комплекслары урнаштыру
Ачык һавада спорт һҽм физкультура белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен
мҽйданчыклар (физкультура мҽйданчыклары, йҿгерҥ
юллары, спорт уены ҿчен кырлар) урнаштыру

Спорт һҽм физкультура белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен
корылмаларны ачык һавада урнаштыру (теннис кортлары,
автодромнар, мотодромнар, трамплиннар, спорт атулары)
Су спорт тҿрлҽре белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен спорт
корылмаларын урнаштыру (су спорт тҿрлҽрен оештыру һҽм
тиешле инвентарьны саклау ҿчен кирҽкле причаллар һҽм
корылмалар)
Спорт корылмаларын спортның авиация тҿрлҽре белҽн
шҿгыльлҽнҥ ҿчен урнаштыру (ангарлар, очып китҥ-утырту
мҽйданчыклары һҽм тиешле инвентарьны саклау ҿчен
кирҽкле башка корылмалар)
Анда озак яшҽҥче затларның спорт ҽзерлеге гамҽлгҽ
ашырыла торган спорт базаларын һҽм лагерьларын
урнаштыру
Табигать, җҽяҥлелҽр һҽм ат чабышлары белҽн танышу ҿчен
база һҽм палатка лагерьларын урнаштыру, сукмак һҽм
юллар салу, ҽйлҽнҽ-тирҽ табигать мохите турында танып
белҥ белешмҽлҽре булган щитлар урнаштыру; табигатьне
саклау һҽм табигатьне торгызу чараларын гамҽлгҽ ашыру
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5.2.1

Туристлык
хезмҽте

5.3

Аучылык һҽм
балыкчылык

5.4

Аз ҥлчҽмле
суднолар ҿчен
Причал

5.5

Гольф ҿчен
идҽн яки атлы
прогулкалар

6.0

Җитештерҥ
эшчҽнлеге

6.1

Файдаланмау

6.2

Авыр сҽнҽгать

6.2.1

Автомобиль
тҿзелеше
сҽнҽгате

Дҽвалау буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтми торган пансионатларны,
туристлык кунакханҽлҽрен, кемпингларын, ял йортларын,
шулай ук аларда вакытлыча яшҽҥ ҿчен торак урын бирҥдҽн
эшкуарлык файдасын алу максатында кулланыла торган
башка биналарны урнаштыру; балалар лагерьларын
урнаштыру
Аучылык һҽм балыкчылык урыннарын тҿзеклҽндерҥ, шул
исҽптҽн аучылык яисҽ балыкчылык йорты, җҽнлеклҽрнең
баш санын торгызу һҽм тоту ҿчен кирҽкле корылмалар яки
балык тоту урыннары урнаштыру.
яхталарны, катерларны, кҿймҽлҽрне һҽм башка кече
судноларны причал ясау, саклау һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн корылмаларны урнаштыру
Гольф уйнау яки ат белҽн йҿрҥлҽр ҿчен урыннар урнаштыру,
шул исҽптҽн кирҽкле җир эшлҽрен башкару һҽм ярдҽмче
корылмаларны урнаштыру, трибуналар урнаштыруны кҥздҽ
тотмаган атлы портив манежлар урнаштыру
Файдалы казылмаларны чыгару, аларны эшкҽртҥ, сҽнҽгать
ысулы белҽн ҽйберлҽр ҽзерлҽҥ максатларында капиталь
тҿзелеш объектларын урнаштыру
Комментарий:
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҽлеге тҿрен кҥрсҽтелгҽн
территориаль зона тематикасына туры килми торган сҽнҽгать
объектларының территориаль зонасы чиклҽрендҽ булган
очракта кулланырга кирҽк.
Геологик тикшеренҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру;
файдалы казылмалар чыгару ачык (карьералар, отваллар)
һҽм ябык (шахталар, скважиналар) ысуллар белҽн;
капиталь тҿзелеш объектларын, шул исҽптҽн җир асты
объектларын, файдалы казылмалар чыгару максатларында
урнаштыру;
чимал транспортлауга һҽм (яисҽ) сҽнҽгать эшкҽртҥенҽ
ҽзерлҽҥ ҿчен кирҽкле капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру;
файдалы казылмалар чыгару авылара территориядҽ
башкарылса, җир асты байлыкларыннан файдалану
максатлары ҿчен кирҽкле биналарга һҽм корылмаларга
хезмҽт кҥрсҽтҥче хезмҽткҽрлҽргҽ яшҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн
капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру
Тау-баету һҽм тау-эшкҽртҥ, металлургия, машина тҿзелеше
сҽнҽгате капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру, шулай
ук суднолар тҿзелеше, авиатҿзелеш, вагон тҿзҥ, машина
тҿзелеше, станоклар тҿзҥ продукциясен җитештерҥ һҽм
ремонтлау, шулай ук эксплуатациялҽҥ ҿчен саклау яки
санитар-саклау зоналарын урнаштыру каралган башка
шундый сҽнҽгать предприятиелҽрен урнаштыру, моңа
сҽнҽгать объекты рҿхсҽт ителгҽн файдалануның башка
тҿренҽ кертелгҽн очраклар керми.
Транспорт чаралары һҽм җиһазлар җитештерҥ,
автомобильлҽр җитештерҥ, автомобиль кузовлары
җитештерҥ, прицеплар, ярымприцеплар һҽм бер яисҽ
берничҽ тҿр транспорт йҿртҥ, автомобильлҽр һҽм аларның
62

6.3

двигательлҽре ҿлешлҽрен җитештерҥ ҿчен билгелҽнгҽн
контейнерлар җитештерҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
тҿзелеш объектларын урнаштыру
Текстиль, фарфор-фаянс, электрон сҽнҽгать ҿчен
Җиңел сҽнҽгать
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру

6.3.1

Фармацевтика
сҽнҽгате

6.4

Азык-тҿлек
сҽнҽгате

6.5

Нефтехимия
сҽнҽгате

6.6

Тҿзелеш
сҽнҽгате

6.7

Энергетика

6.7.1

Атом
энергетикасы

6.8

Элемтҽ

6.9

Складлар

Фармацевтика производствосы ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
тҿзелеш объектларын, шул исҽптҽн сак яисҽ санитар-яклау
зоналарын билгелҽҥ каралган объектларны урнаштыру
Азык-тҿлек сҽнҽгате объектларын, авыл хуҗалыгы
продукциясен эшкҽртҥгҽ аларны башка продукциягҽ
(консервлау, чҥкеҥ, икмҽк пешерҥ) китерҽ торган ысул белҽн
урнаштыру, шул исҽптҽн эчемлеклҽр, алкоголь эчемлеклҽр
һҽм тҽмҽке ҽйберлҽре җитештерҥ ҿчен
Углеводород чималын эшкҽртҥ, ашламалар, полимерлар,
кҿнкҥреш билгелҽнешендҽге химик продукция һҽм мондый
продукция җитештерҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш
объектларын, шулай ук башка шундый сҽнҽгать
предприятиелҽрен урнаштыру
Җитештерҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш
объектларын: тҿзелеш материаллары (кирпечлҽр,
пиломатериаллар, цемент, беркетҥ материаллары),
кҿнкҥреш һҽм тҿзелеш газ һҽм сантехника җиһазлары,
лифтлар һҽм кҥтҽргечлҽр, столяр продукция, җыелма
йортлар яки аларның ҿлешлҽре һҽм башка шундый
продукция җитештерҥ ҿчен урнаштыру
Гидроэнергетика объектларын, җылылык станциялҽрен һҽм
башка электр станциялҽрен урнаштыру, электр станциялҽре
(золоотваллар, гидротехник корылмалар) ҿчен хезмҽт
кҥрсҽтҥче һҽм ярдҽмче корылмалар урнаштыру; урнаштыру
урнаштыру урнаштыру урнаштыру урнаштыру энергетика
объектларыннан тыш, электр челтҽре хуҗалыгы
объектларын урнаштыру, 3.1 коды белҽн рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿрен карап тоту каралган энергетика
объектларыннан тыш, урнаштыру.
Атом энергиясен, шул исҽптҽн атом станциялҽрен, атом-тҿш
җайланмаларын (фҽнни максатларда булдырылганнардан
тыш), атом-тҿш материалларын һҽм радиоактив матдҽлҽрне
саклау пунктларын электр станциялҽре ҿчен хезмҽт
кҥрсҽтҥче һҽм ярдҽмче корылмаларны урнаштыру; атом
электр станциялҽренҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче электр челтҽре
хуҗалыгы объектларын урнаштыру
Элемтҽ, радиотапшырулар, телевидение объектларын
урнаштыру, шул исҽптҽн һава радиорелей, җир ҿсте һҽм җир
асты элемтҽ линиялҽрен, радиофикация линиялҽрен, антен
кырларын, элемтҽ кабельле линиялҽрендҽ кҿчҽйтҥ
пунктларын, спутник элемтҽ һҽм телерадиотапшырулар
инфраструктурасын да кертеп, урнаштыру эчтҽлектҽ
каралган элемтҽ объектларыннан тыш
кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре 3.1.1, 3.2.3.
Йҿк булдырылган җитештерҥ комплексларының бер ҿлеше
булмаган - сҽнҽгать базалары, складлары, тҿяҥ
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терминаллары һҽм докилары, нефть саклагычлары һҽм
нефть налив станциялҽре, газ саклагычлары һҽм аларны газ
конденсатлы һҽм газ суырту станциялҽре, элеваторлар һҽм
азык-тҿлек складлары булган җитештерҥ комплексларын
вакытлыча саклау, бҥлҥ һҽм кҥчерҥ корылмаларын (стратегик
запасларны саклаудан тыш) урнаштыру
6.9.1

Склад
мҽйданчыклар
ы

Ачык һавада йҿклҽрне вакытлыча саклау, бҥлҥ һҽм бушату
(стратегик запасларны саклаудан тыш)
Косдромнарны, старт комплексларын һҽм җибҽрҥ
җайланмаларын, команда-ҥлчҽҥ комплексларын, космик
объектлар очышлары белҽн идарҽ итҥ ҥзҽклҽрен һҽм
пунктларын, мҽгълҥматны кабул итҥ, саклау һҽм эшкҽртҥ
пунктларын, космик техниканы саклау базаларын, космик
объектларны җиргҽ утырту полигоннарын, космик техниканы
эшкҽртҥ ҿчен эксперименталь база объектларын,
космонавтлар ҽзерлҽҥ ҥзҽклҽрен һҽм җайланмаларын,
космик эшчҽнлекне башкарганда кулланыла торган башка
корылмаларны урнаштыру
Целлюлоза-кҽгазь җитештерҥ, целлюлоза, агач массасы,
кҽгазь, картон һҽм алардан ясалган ҽйберлҽр җитештерҥ,
нҽшрият һҽм полиграфия эшчҽнлеге ҿчен билгелҽнгҽн
капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру, язылган
мҽгълҥмат чыганакларын тиражлау

6.10

Космик
эшчҽнлекне
тҽэмин итҥ

6.11

Целлюлозкҽгазь сҽнҽгате

6.12

Фҽнниҗитештерҥ
эшчҽнлеге

7.0

Транспорт

7.1

Тимер юл
транспорты

7.1.1

Тимер юл
юллары

Тимер юлларны урнаштыру

Тимер юл
ташуларына
хезмҽт кҥрсҽтҥ

Биналар һҽм корылмаларны, шул исҽптҽн тимер юл
вокзалларын һҽм станциялҽрен, шулай ук җир ҿсте һҽм җир
асты биналарын, корылмаларны, тимер юл транспортының
башка объектларын эксплуатациялҽҥ, тоту, тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ, ремонтлау ҿчен кирҽкле җайланмалар
һҽм объектлар урнаштыру;
тҿяҥ-бушату мҽйданчыкларын, тигезлҽҥ складларын (ягулыкмайлау материаллары складларыннан һҽм телҽсҽ нинди
типтагы автозаправка станциялҽреннҽн, шулай ук федераль
законнарда билгелҽнгҽн хҽрҽкҽт иминлеге талҽплҽре
ҥтҽлгҽн очракта, федераль законнарда билгелҽнгҽн
куркыныч матдҽлҽрне һҽм материалларны саклау ҿчен
билгелҽнгҽн складлардан тыш) һҽм башка объектларны

7.1.2

Технологик, сҽнҽгать, агросҽнҽгать паркларын, бизнесинкубаторларны урнаштыру
Кешелҽр яки йҿклҽр ташу яки матдҽлҽр тапшыру ҿчен
кулланыла торган тҿрле юл һҽм корылмаларның урнашуы.
Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге 7.1 - 7.5 кодлар белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала.
Тимер юл транспортында капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге ҥз эченҽ 7.1.1 7.1.2 кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең
эчтҽлеген ала.
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7.2

Автомобиль
транспорты

урнаштыру.
Автомобиль транспорты биналарын һҽм корылмаларын
урнаштыру. Ҽлеге тҿр куллануның эчтҽлеге ҥз эченҽ 7.2.1 7.2.3 кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең
эчтҽлеген ала.
Шҽһҽр урамнары һҽм юллар чиклҽрендҽ торак пунктлардан
читтҽге автомобиль юлларын һҽм аларга бҽйле техник
корылмаларны, юл буе (парковкаларны) транспорт
чараларын шҽһҽр урамнары һҽм юллар чиклҽрендҽ
урнаштыру, моңа 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлары белҽн рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре белҽн, шулай ук транспорт
чараларын саклау ҿчен билгелҽнгҽн некапиталь
корылмаларны урнаштыру;
юл хҽрҽкҽте иминлеге ҿчен җаваплы эчке эшлҽр органнары
постларын урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн объектларны
урнаштыру
Урнашуы рҿхсҽт ителгҽн 7.6 код белҽн файдалану тҿреннҽн
каралган капиталь тҿзелеш объектларыннан тыш,
пассажирларга хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн биналарны
һҽм корылмаларны урнаштыру

7.2.1

Автомобиль
юлларын
урнаштыру

7.2.2

Пассажирларга
хезмҽт кҥрсҽтҥ

7.2.3

Гомуми
файдаланудагы Кешелҽрне билгелҽнгҽн маршрут буенча ташучы транспорт
транспорт
чаралары тукталышын урнаштыру
баганалары

7.3

Су транспорты

7.4

Һава
транспорты

7.5

Торбаҥткҽргеч
транспорт

7.6

Урамнан тыш
транспорт

Су юлларында суднолар йҿреше ҿчен ясалма тҿзелгҽн эчке
су юлларын урнаштыру, эчке су юлларын капиталь тҿзҥ
объектларын урнаштыру, диңгез портларын капиталь тҿзҥ
объектларын урнаштыру, капиталь тҿзелеш объектларын,
шул исҽптҽн диңгез һҽм елга портларын, причалларны,
пристаньнарны, гидротехник корылмаларны, навигация
җиһазларын һҽм башка объектларны суднолар йҿрешен һҽм
су ташуларны тҽэмин итҥ, су транспортын заправкалары
урнаштыру.
Аэродромнар, вертолет мҽйданчыклары (вертодромнар)
урнаштыру, гидросамолетларны китерҥ һҽм причал ясау
ҿчен урыннар урнаштыру, һава судноларын очып китҥ һҽм
җиргҽ тҿшерҥ (китерҥ) ҿчен кирҽкле очышларны һҽм башка
объектларны радиотехник тҽэмин итҥ, аэропортлар
(аэровокзаллар) һҽм пассажирларны утырту һҽм утырту,
аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм аларның куркынычсызлыгын
тҽэмин итҥ ҿчен кирҽкле башка объектларны урнаштыру,
шулай ук һава юлы белҽн йҿри торган йҿклҽрне тҿяҥ, бушату
һҽм саклау ҿчен кирҽкле объектларны урнаштыру; һава
судноларына техник хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм ремонт ясау ҿчен
билгелҽнгҽн объектларны урнаштыру
Нефть ҥткҽргечлҽрне, суҥткҽргечлҽрне, газҥткҽргечлҽрне
һҽм башка торба ҥткҽргечлҽрне, шулай ук аталган
торбаҥткҽргечлҽрне эксплуатациялҽҥ ҿчен кирҽкле башка
биналарны һҽм корылмаларны урнаштыру
Метрополитенны, шул исҽптҽн метрополитенның җир ҿсте
юлларын, утырту станциялҽрен, пассажирлар ҿчен
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станцияара кҥчешлҽрне, электродепоны, вентиляция
шахталарын эксплуатациялҽҥ ҿчен кирҽкле корылмаларны
урнаштыру;
бҥтҽн тҿр җир ҿсте корылмаларын (монорельс транспортын,
канат юллары асылмаларын, фуникулерларны) урнаштыру

8.0

8.1

Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрен, башка гаскҽрлҽрне,
хҽрби формированиелҽрне һҽм алар белҽн идарҽ итҥ
органнарын (хҽрби оешмаларны, эчке гаскҽрлҽрне,
учреждениелҽрне һҽм башка объектларны урнаштыру,
гаскҽрлҽрне һҽм флот кҿчлҽрен дислокациялҽҥ), хҽрби
ҿйрҽнҥлҽр һҽм хҽрби частьларның хҽрби ҽзерлеген тҽэмин
Оборонаны һҽм итҥгҽ юнҽлдерелгҽн башка чаралар уздыру; хҽрби
куркынычсызлы училищелар, хҽрби институтлар, хҽрби университетлар,
кны тҽэмин итҥ хҽрби академиялҽр биналарын урнаштыру; таможня
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽ торган объектлар
урнаштыру
Комментарий:
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҽлеге тҿре хҽрби
комиссариатларны, хҽрби чакыру пунктларын, гражданнар
оборонасы бҥлекчҽлҽрен һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрне
урнаштыру мҿмкинлеген кҥздҽ тота.

Кораллы
кҿчлҽрне
тҽэмин итҥ

8.2

Россия
Федерациясе
Дҽҥлҽт чиген
саклау

8.3

Эчке хокук
тҽртибен
тҽэмин итҥ

Коралны, хҽрби билгелҽнештҽге техниканы һҽм
боеприпасларны эшлҽҥ, сынау, җитештерҥ яки юк итҥ ҿчен
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру; сынау полигоннары, кораллануны юкка чыгару
һҽм корал яки сугыш кирҽк-яракларын куллануга,
җитештерҥгҽ, ремонтлауга яисҽ юкка чыгаруга бҽйле
рҽвештҽ барлыкка килҽ торган калдыкларны юкка чыгару
урыннары буларак җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру; дҽҥлҽт
һҽм мобилизация резервларында (саклагычларда,
складларда һҽм башка объектларда) матди кыйммҽтлҽр
запасларын булдыру һҽм саклау ҿчен кирҽкле капиталь
тҿзелеш объектларын урнаштыру; иминлеген тҽэмин итҥ
ҿчен административ-территориаль берҽмлеклҽр тҿзелгҽн
объектларны урнаштыру.
Россия Федерациясе Дҽҥлҽт чиген яклауны һҽм саклауны
тҽэмин итҥ, чик буе хҽрби частьларын һҽм алар белҽн идарҽ
итҥ органнарын урнаштыру, шулай ук Россия Федерациясе
Дҽҥлҽт чиге аша ҥткҽрҥ пунктларын урнаштыру ҿчен кирҽкле
инженерлык корылмаларын һҽм чит иллҽрне, чик буе хҽрби
частьларын һҽм алар белҽн идарҽ итҥ органнарын
урнаштыру, шулай ук Россия Федерациясе Дҽҥлҽт чиге аша
ҥткҽрҥ пунктларын урнаштыру ҿчен кирҽкле башка
объектларны урнаштыру
Хҽрби хезмҽт булган эчке эшлҽр органнары, Росгвардия һҽм
коткару хезмҽтлҽре ҽзерлегендҽ ярдҽм итҥ ҿчен кирҽкле
капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру; җитештерҥ
биналарының бер ҿлеше булган гражданнар оборонасы
объектларыннан тыш, гражданнар оборонасы объектларын
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8.4

9.0

9.1

9.2

Җҽзалар ҥтҽтҥ
эшчҽнлеген
тҽэмин итҥ

урнаштыру
Капиталь тҿзелеш объектларын иректҽн мҽхрҥм итҥ
урыннары булдыру ҿчен урнаштыру (тикшерҥ изоляторлары,
тҿрмҽлҽр, җирлеклҽр)

Чиклҽрендҽ хуҗалык эшчҽнлеге, табигатьне саклауга һҽм
ҿйрҽнҥгҽ бҽйле эшчҽнлектҽн тыш, рҿхсҽт ителми торган
Табигатьне
махсус сакланылучы табигать территориялҽрен булдыру
махсус саклау
юлы белҽн ҥсемлеклҽр һҽм хайваннар дҿньясын саклау һҽм
һҽм ҿйрҽнҥ
ҿйрҽнҥ (дҽҥлҽт табигать тыюлыклары, милли һҽм табигый
эшчҽнлеге
парклар, табигать һҽйкҽллҽре, дендрология парклары,
ботаника бакчалары, оранжереялҽр)
Ҽйлҽнҽ-тирҽ табигать мохитенең аерым табигый
сыйфатларын ҽлеге зонада хуҗалык эшчҽнлеген чиклҽҥ юлы
белҽн саклау, аерым алганда: тыелган полосаларны
булдыру һҽм тҽрбиялҽҥ, яклау урманнарын, шул исҽптҽн
шҽһҽр урманнарын, урман паркларында булдыру һҽм
тҽрбиялҽҥ, яклау урманнарында рҿхсҽт ителгҽн башка
Табигать
хуҗалык эшчҽнлеге, тыюлыкларда табигать ресурсларыннан
территориялҽре
файдалану режимын саклау, аеруча кыйммҽтле булган
н саклау
җирлҽрнең ҥзлеклҽрен саклау.
Комментарий:
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҽлеге тҿрен, гомуми
файдаланудагы территориялҽрне оештырудан тыш, махсус
хуҗалык эшчҽнлеге каралмаган территориялҽр чиклҽрендҽ
кулланырга кирҽк.
Табигый дҽвалау ресурсларын (минераль сулар ятмалары,
дҽвалау пычраклары, рапой лиманнар һҽм кҥллҽр, махсус
климат һҽм кеше авыруларын профилактикалау һҽм дҽвалау
ҿчен файдаланыла торган яки кулланылырга мҿмкин булган
Курорт
башка табигать факторлары һҽм шартлары) дҽвалау һҽм
эшчҽнлеге
дҽвалау ресурсларын тау-санитария округының беренче
зонасы чиклҽрендҽ дҽвалау-савыктыру һҽм курорт җирлҽрен
саклауны ярлыландырудан һҽм юкка чыгарудан саклау ҿчен
файдалану.

9.2.1

Санатор
эшчҽнлек

9.3

Тарихи-мҽдҽни
эшчҽнлек

Халыкны дҽвалау һҽм сҽламҽтлҽндерҥ хезмҽтлҽрен
кҥрсҽтҥне тҽэмин итҽ торган шифаханҽлҽр,
профилакторийлар, бальнеологик дҽвалау шифаханҽлҽре,
бальнеологик дҽвалау шифаханҽлҽре, пычрак савытлары
урнаштыру; дҽвалау-савыктыру урыннарын (пляжлар,
бюветлар, шифаханҽлҽр, дҽвалау-савыктыру урыннары)
урнаштыру; дҽвалау-савыктыру лагерьлары урнаштыру.
Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас
объектларын (тарих һҽм мҽдҽният ядкарьлҽрен) саклап калу
һҽм ҿйрҽнҥ, шул исҽптҽн: археологик мирас объектларын,
истҽлекле урыннарны, тарихи кҽсеплҽр, җитештерҥ һҽм
һҿнҽрчелек урыннарының, тарихи җирлеклҽрнең кҿнкҥрешен,
хҽрби һҽм гражданлык каберлеклҽрен, мҽдҽни мирас
объектларын, тарихи промысел яки һҿнҽрчелек булган
хуҗалык эшчҽнлеген, шулай ук танып белҥ туризмын тҽэмин
итҥче хуҗалык эшчҽнлеген тҽэмин итҥ
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10.0

10.1

Агач материалын һҽм агач булмаган урман ресурсларын
ҽзерлҽҥ, беренчел эшкҽртҥ һҽм чыгару, урманнарны саклау
Урманнардан
һҽм торгызу эшчҽнлеге һҽм башка максатлар. Ҽлеге тҿрдҽге
файдалану
рҿхсҽт ителгҽн файдалануның эчтҽлеге кодлар белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала 10.1 10.4
Табигать шартларында ҥскҽн, шул исҽптҽн гражданнар
тарафыннан ҥз ихтыяҗлары ҿчен ҥсеп чыккан урман
утыртмаларын кисҥ, ҿлешчҽ эшкҽртҥ, агачны саклау һҽм
Агачны ҽзерлҽҥ
чыгару, урман юлларын булдыру, агач (урман складлары,
урман киселешлҽре) эшкҽртҥ һҽм саклау ҿчен кирҽкле
корылмаларны урнаштыру, урманнарны саклау һҽм торгызу

10.2

Урман
плантациялҽре

10.3

Урман
ресурсларын
ҽзерлҽҥ

10.4

Резерв
урманнары

11.0

Су объектлары

11.1

11.2

Кеше хезмҽте белҽн ҥстерелгҽн урман утыртмаларын ҥстерҥ
һҽм кисҥ, ҥзагачны ҿлешчҽ эшкҽртҥ, саклау һҽм чыгару,
юллар булдыру, агач (урман складлары, урман киселешлҽре)
эшкҽртҥ һҽм саклау ҿчен кирҽкле корылмалар урнаштыру,
урманнарны саклау
Табылган урман ресурсларын, шул исҽптҽн гражданнар
тарафыннан ҥз ихтыяҗлары ҿчен, азык-тҿлек урман
ресурсларын һҽм кыргый ҥсҥче ҥсемлеклҽрне ҽзерлҽҥ,
саклау, тирҽнтен эшкҽртҥ һҽм чыгару, урман ресурсларын
саклау һҽм эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле вакытлы корылмаларны
(киптерҥлҽр, гҿмбҽ кайнату, складлар) урнаштыру,
урманнарны саклау ҿчен кирҽкле вакытлыча корылмаларны
урнаштыру
Урманнарны саклауга бҽйле эшчҽнлек

Бозлыклар, карлар, инешлҽр, елгалар, кҥллҽр, сазлыклар,
территориаль диңгезлҽр һҽм башка ҿске су объектлары
Су объектларына тоташкан җир кишҽрлеклҽрен, ҽгҽр тиешле
тыюлар законда билгелҽнмҽгҽн булса, судан гомуми
файдалануны (гражданнар тарафыннан шҽхси ихтыяҗлар
Су
ҿчен гамҽлгҽ ашырыла торган судан файдалану, шулай ук
объектларынна
эчҽргҽ яраклы һҽм хуҗалык-кҿнкҥрешне су белҽн тҽэмин итҥ
н гомуми
максатларында су ресурсларын алу (алу), су объектларында
файдалану
ял итҥ ҿчен билгелҽнгҽн аз ҥлчҽмле суднолардан, су
мотоциклларыннан һҽм башка техник чаралардан
файдалану
Су
объектларынна
н махсус
файдалану

11.3

Гидротехник
корылмалар

12.0

Гомуми

Су объектларына тоташкан җир кишҽрлеклҽрен махсус судан
файдалану ҿчен кирҽкле ысуллар (су объектларыннан су
ресурсларын алу, агып тҿшҥче суларны һҽм (яисҽ) дренаж
суларын агызу, тҿптҽн тирҽнҽйтҥ, шартлату, бораулау һҽм су
объектларының тҿбен һҽм ярларын ҥзгҽртҥгҽ бҽйле башка
эшлҽр) куллану
Сусаклагыч һҽм балык тоту корылмаларын, яр саклау
корылмаларын эксплуатациялҽҥ ҿчен кирҽкле гидротехник
корылмаларны (плотиналар, водосброслар, су җыю, су
чыгару һҽм башка гидротехник корылмаларны, суднолар
ҥткҽрҥ корылмаларын, балык тоту һҽм балык тоту
корылмаларын, яр буе саклау корылмаларын) урнаштыру
Гомуми файдаланудагы җир кишҽрлеклҽре. Ҽлеге тҿр
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файдаланудагы
җир
кишҽрлеклҽре
(территориялҽр)

12.0.1

Урам-юл
челтҽре

12.0.2

Территорияне
тҿзеклҽндерҥ

12.1

Ритуаль
эшчҽнлек

12.2

Махсус
эшчҽнлек

12.3

запас

13.0

13.1

куллануның эчтҽлеге тҥбҽндҽге кодлар белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽренең эчтҽлеген ҥз эченҽ ала 12.0.1 12.0.2.
Комментарий:
Ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалануның
ҽлеге тҿрен кызыл сызыклар билгелҽҥ юлы белҽн тҿзелгҽн
территориялҽр чиклҽрендҽ кҥздҽ тотарга кирҽк.
Урам-юл челтҽре объектларын: торак пунктлар чиклҽрендҽ
автомобиль юллары, трамвай юллары һҽм җҽяҥлелҽр ҿчен
тротуарлар, җҽяҥлелҽр ҿчен чыгу урыннары, бульварлар,
мҽйданнар, машина юллары, велотранспорт һҽм
инженерлык инфраструктурасы объектлары урнаштыру;
шҽһҽр урамнары һҽм юллар чиклҽрендҽ юл буе
тукталышларын (парковкаларын) урнаштыру, моңа кодлар
белҽн рҿхсҽт ителгҽн 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлар белҽн куллану
тҿрлҽре каралган, шулай ук транспорт чараларын саклау
ҿчен билгелҽнгҽн некапиталь корылмаларны урнаштыру.
Территорияне тҿзеклҽндерҥнең состав ҿлеше буларак
кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру,
конструктив җайланмалар, яшеллҽндерҥ элементларын,
җиһазларның һҽм бизҽҥнең тҿрле тҿрлҽрен, кече
архитектура формаларын, стационар булмаган
корылмаларны һҽм корылмаларны, мҽгълҥмати щитларны
һҽм кҥрсҽткечлҽрне урнаштыру
Зиратлар, крематорийлар һҽм кҥмҥ урыннары урнаштыру;
тиешле гыйбадҽт корылмаларын урнаштыру;
ритуаль-йола билгелҽнешендҽге продукция җитештерҥ
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
Җитештерҥ һҽм куллану калдыкларын, медицина
калдыкларын, биологик калдыкларны, радиоактив
калдыкларны, озон катламын җимерҽ торган матдҽлҽрне
урнаштыру, саклау, кҥмҥ, туплау, эшкҽртҥ, зарарсызландыру,
зарарсызландыру, шулай ук калдыкларны урнаштыру, кҥмҥ,
саклау объектларын урнаштыру объектларын урнаштыру,
мондый калдыкларны (ҥлҽт базларын, чҥп яндыру һҽм
эшкҽртҥ заводларын, кҿнкҥреш чҥп-чарын һҽм калдыкларны
кҥмҥ һҽм сортларга аеру полигоннарын, аларны икенчел
эшкҽртҥ ҿчен ҽйберлҽрне җыю урыннарын урнаштыру)

Хуҗалык эшчҽнлеге булмау
Гражданнар тарафыннан бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек
Гомуми
алып бару территориясе чиклҽрендҽ урнашкан җир
билгелҽнештҽге кишҽрлеклҽренең гомуми файдаланудагы мҿлкҽте булган
җир
һҽм гомуми файдаланудагы мҿлкҽткҽ карый торган капиталь
кишҽрлеклҽре
тҿзелеш объектларын урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн җир
кишҽрлеклҽре

Бакчачылык
алып бару

Гражданнарның авыл хуҗалыгы культураларының ҥз
ихтыяҗлары ҿчен ялын һҽм (яисҽ) аларны ҥстерҥне гамҽлгҽ
ашыру; инвентарьны саклау һҽм авыл хуҗалыгы культурасы
уңышы ҿчен билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектлары
булмаган хуҗалык корылмаларын урнаштыру:
Ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалануның
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13.2

Яшелчҽлек
тармагын алып
бару

ҽлеге тҿре бернинди капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыруны кҥздҽ тотмый.
«Кыр участокларында шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару»
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿреннҽн аермалы буларак (код
1.16), хокук иялҽре физик затлар булган җир кишҽрлеклҽре
ҿчен кулланыла.
Гражданнар тарафыннан авыл хуҗалыгы культураларының
ҥз ихтыяҗлары ҿчен ял итҥне һҽм (яисҽ) аларны ҥстерҥне
гамҽлгҽ ашыру; 2.1 коды белҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿрен, хуҗалык корылмаларын һҽм гаражларны тасвирлауда
кҥрсҽтелгҽн бакча йортын, торак йортны ҥз ихтыяҗлары
ҿчен урнаштыру
Комментарий:
Ел ҽйлҽнҽсе яшҽҥ һҽм инженерлык инфраструктурасы белҽн
тҽэмин итҥ кҥздҽ тотылмаган йорт - бакча йорты.
Рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҽлеге тҿре бакча яки торак
йорттан тыш, коймалар, җирлҽҥ, бҽдрҽфлҽр, сарайлар һҽм
башка ишегалларын урнаштыру мҿмкинлеген кҥздҽ тота.

*Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең 10.11.2020 ел № П/0412
боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре
классификаторы нигезендҽ
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