Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Элкэй авыл жирлеге Советы
КАРАРЫ
Элкэй авылы

№33

«10» август 2021 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районыньщ Элкэй авыл жирлеге Советыныц 22
гыйнварындагы 67 номерлы карары белэн
расланган, Азнакай муниципаль районыньщ
«Элкэй
авыл
жирлеге»
муниципаль
берэмлегенец жирдэн файдалану Ьэм тезелеш
кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында
(15.11.2016 №42, 04.09.2017 №62, 03.07.2018
№102, 18.03.2019 №128, 18.02.2020 №164
номерлы карарлар редакциясендэ)
Муниципаль норматив хокукый актларны Россия Федерациясенец гамэлдэге
шэЬэр тозелеше кодексына туры китеру Ьэм 2009 елныц 2 августындагы 283-Ф3
номерлы
«Россия Федерациясе ШэЬэр тозелеше кодексына Ьэм Россия
Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында» Федераль
законнарны утэу максатында
Элкэй авыл жирлеге советы карар итте:

1.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ Элкэй авы
жирлеге Советыныц 22 гыйнвардагы 67 номерлы карары белэн расланган, Азнакай
муниципаль районыньщ «Элкэй авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец жирдэн
файдалану Ьэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында (15.11.2016 №42,
04.09.2017 №62, 03.07.2018 №102, 18.03.2019 №128, 18.02.2020 №164 номерлы
карарлар редакциясендэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертерэ:
1.1.8 статьяда:
а) 2 абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«- “Элкэй авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец жирдэн файдалану Иэм
тезелеш кагыйдэлэрен раслау, элеге документка узгэрешлэр керту;»;
б) 5 абзацны тешереп калдырырга;
в) 6 абзацны тиешле 5 абзац дип санарга.
1.2. 14 статьяда:
э) 1 пункт тубэндэге эчтэлекле тэкъдим естэргэ:
"Шартлы рэвештэ рехсэт ителгэн куллану теренэ рехсэт биру турындагы
гариза федераль талэплэр нигезендэ электрон имза белэн имзаланган электрон
документ рэвешендэ жибэрелергэ мемкин канун 2011 елныц 6 апрелендэге 63-ФЗ

номерлы "электрон имза турында" (алга таба - электрон имза белэн имзаланган
электрон документ).»;
б) 5 пунктта «ун кон» сузлэрен <окиде эш кене»сузлэренэ алмаштырырга.
1.3. 15 статьяда:
а) 2.1 пунктында беренче тэкъдимне «капиталь тезелеш "сузлэреннэн сон
«мондый рохсэт биру турында гариза кергэн кеннэн алып унбиш эш коне эчендэ
эзерлэнэ" сузлэрен естэргэ»;
1.4. 16.1 статьяда:
а) 3 пунктны тешереп калдырырга;
б) 4 пунктны санарга димэк, 3 пункт белэн биш пунктча остэргэ:
«5) территорияне комплекслы устеру планлаштырыла.»;
в) 5-11 пунктны санарга димэк, 4-10 пунктлар белэн.
1.5. 29 статьяда:
а) 5 пунктта оч Ьэм дурт пунктчаларны яца редакциядэ бэян итэргэ:
3) капиталь тезелеш объектынын тезелешкэ рехсэттэ билгелэнгэн талэплэргэ
туры килмэве, капиталь тезелеш объектыныц мэйданын узгэрту очракларыннан
тыш, Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше кодексыньщ 55 статьясындагы 6.2 елеше
нигезендэ капиталь тезелеш объектыныц тезелешкэ рехсэтендэ билгелэнгэн
талэплэргэ туры килмэве, 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ;
4) проект документациясен тезелгэн, реконструкциялэнгэн капиталь тезелеш
объекты параметрларыныц туры килмэве, моца Россия Федерациясе ШэЬэр
тезелеше кодексыньщ 55 статьясындагы 6.2 елеше нигезендэ 2004 елныц 29
декабрендэге 190-ФЗ номерлы капиталь тезелеш объектыныц мэйданы узгэру
очраклары керми;».
1.6. 30 статьяда:
а) 2 пунктны алтынчы, жиденче, сигезенче, тугызынчы абзацлар белэн
тулыландырырга:
1 - шэЬэр тезелеше зонасы картасында курсэтелгэн, элеге зоналарныц,
территориялэрнец урнашу урыннары тасвирламасыныц Бердэм дэулэт реестрында
булган шэЬэр тезелеше зоналары картасында курсэтелгэн территориялэрдэн, мэдэни
мирас объектлары территориялэреннэн файдалануныц аерым шартлары булган
зоналар чиклэренец урнашу урыны турындагы белешмэлэрнец шэЬэр тезелеше
зоналары картасында курсэтелгэн мэгълуматлар туры килмэве;;
федераль, региональ Ьэм жирле эЬэмияттэге истэлекле урыннар
территориялэреннэн файдалануныц махсус шартлары булган зоналар чиклэрендэ
тулысынча яисэ елешчэ урнашкан жир кишэрлеклэреннэн Ьэм капиталь тезелеш
объектларыннан файдалануныц кучемсез мелкэт объектларыннан мондый зоналар,
территориялэр чиклэрендэ файдалану чиклэулэренэ шэЬэр тезелеше регламентында
билгелэнгэн чиклэулэрнец туры килмэве;
- территориядэн файдалануныц аерым шартлары булган зонаныц яшэешен
узгэрту, туктату, мэдэни мирас объекты, федераль эЬэмияттэге тарихи жирлек
территориясе, тебэк эЬэмиятендэге тарихи жирлек территориясе чиклэрен билгелэу,
узгэрту;
- территорияне комплекслы устеру турында карар кабул иту.»;
б) 3 пунктны тубэндэге эчтэлекле жиденче Иэм сигезенче абзацлар естэргэ:

« - Россия Федерациясе тарафыннан тезелгэн Ьэм Россия Федерациясе
Хекумэте тарафыннан кабул ителгэн территорияне комплекслы устеру турындагы
карарны гамэлгэ ашыруны тээмин итуче федераль башкарма хакимият органы яисэ
юридик зат (алга таба - Россия Федерациясе тарафыннан билгелэнгэн юридик зат);
- территорияне комплекслы устеру турында Карар кабул иткэн жирле узидарэ
органы, Россия Федерациясе субъекты тарафыннан тезелгэн Ьэм территорияне
комплекслы устеру турында Россия Федерациясе субъекты тарафыннан кабул
ителгэн карарны гамэлгэ ашыруны тээмин итуче юридик зат (алга таба-Россия
Федерациясе субъекты тарафыннан билгелэнгэн юридик зат), йэ территорияне
комплекслы устеру турындагы карарны гамэлгэ ашыру максатларында
территорияне комплекслы устеру турында шартнамэ тезелгэн зат.»;
эчендэ) 5 пунктта «утыз кон» сузлэрен «егерме биш кон»сузлэренэ
алмаштырырга;
г) 6 пунктта «утыз кон» сузлэрен «егерме биш кон»сузлэренэ алмаштырырга;
д) 13 пунктныц икенче абзацында «конкрет территориаль зона очен
билгелэнгэн тэртиптэ» сузлэреннэн соц «шулай ук территорияне комплекслы устеру
турында карар кабул итугэ бэйле рэвештэ жирдэн файдалану Ьэм тезелеш
кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту очрагында», «мондый шэЬэр тозелеше
регламенты» сузлэреннэн соц « комплекслы усешкэ тиешле территория
чиклэрендэ»сузлэрен естэргэ.
1.7. ШэЬэр тозелеше регламентлары дигэн 35 статьяга торак зоналары:
- Ж1 шэхси торак тезелешенец территориаль зонасы очен шэЬэр тозелеше
регламентларына кучемсез молкэт файдалануныц теп рехсэт ителгэн терлэренэ
карата жир кишэрлеклэренец чик параметрын узгэрту елешендэ узгэрешлэр
кертергэ-жир кишэрлегенец минималь мэйданын 600 кв. м дан 1000 кв. м га кадэр
арттыру, таблицага искэрмэ тубэндэге эчтэлекле бишенче абзац естэргэ:
«- жир кишэрлеклэренец минималь мэйданы яца тезелэ торган жир
кишэрлеклэре ечен кулланыла".
1.8. 36 статьяныц 13 пунктында:
а) беренче тэкъдимдэ «авыр чыгарыла торган файдалы казылмаларны геологик
ейрэну, эзлэу Ьэм чыгару технологиялэрен эшлэу ечен» сузлэрен естэргэ;
б) тубэндэге эчтэлекле 2-4 абзацлар естэргэ:
«Файдалы казылмалар эзлэу Ьэм чыгару ечен яисэ уртак лицензия буенча
гамэлгэ ашырыла торган файдалы казылмаларны геологик ейрэну, эзлэу Ьэм чыгару
ечен файдалануга бирелгэн жир асты байлыклары кишэрлегендэ эшлэрне нэтижэле
Ьэм куркынычсыз башкаруны тээмин иту максатларында, авыр чыгарыла торган
файдалы казылмаларны уз эченэ алган жир асты байлыкларыныц дэулэт фонды
белэн идарэ итунец федераль органы тарафыннан тезелэ торган комиссия карары
буенча, аца Россия Федерациясенец тиешле субъектыныц башкарма хакимияте
органы вэкиллэре дэ керэ торган комиссия карары буенча, аца бирелгэн жир асты
байлыкларыннан файдаланучы гаризасы буенча, файдалы казылмалар авыр
чыгарыла торган файдалы казылмалар чыгару, мондый файдалы казылмаларны
эзлэу Ьэм чыгару, уртак лицензия буенча башкарыла.
Авыр чыгарыла торган файдалы казылма булган жир асты байлыклары
кишэрлеген, булеп биру гамэлгэ ашырыла торган жир асты байлыклары
кишэрлеген, узгэртелгэн чиклэрдэ саклана, э авыр чыгарыла торган файдалы

казылмаларны уз эченэ алган жир асты байлыкларыньщ булеп бирелгэн участогы
жир асты байлыкларыньщ курсэтелгэн участогы файдалануга бирелэ.
Тэртип авыр чыгарыла торган файдалы казылма булган жир асты байлыклары
кишэрлеген авыр чыгарыла торган файдалы казылмаларны геологик ойрэну, эзлэу
Ьэм чыгару, уртак лицензия буенча гамэлгэ ашырыла торган мондый файдалы
казылмаларны эзлэу Ьэм чыгару технологиялэрен эшлэу очен жир асты
байлыкларыньщ дэулэт фонды белэн идарэ итунец федераль органы тарафыннан
билгелэнэ.»;
в) 2-5 абзацларны 5-8 абзацлар дип санарга.
2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыньщ рэсми
порталында» урнаштыру юлы белэн тубэндэге веб-адрес буенча игълан итэргэ:
http://pravo.tatarstan.ru
Ьэм
Азнакай
муниципаль
районыньщ
Интернеттелекоммуникация челтэрендэге рэсми сайтында тубэндэге веб-адрес буенча
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatarstan.m.
3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы Элкэй авыл жирлеге Советыныц торак-коммуналь
хужалык, тезеклэндеру, экология Ьэм жир мэсьэлэлэре буенча даими комиссиягэ
йеклэргэ.

С.З.Зиннурова

