Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский, Карагуҗа,
Ямбулат, Соболевский, Олы Меми, Бурнаш, Вахитов, Введенский Бистәсе, Канаш,
Килди, Куралово, Шылангы, Яңа Рус Мәмәтхуҗасы, Мәйдан, Печищи, Түбән Ослан,
Макыл авыл җирлекләре Җирләреннән файдалану һәм төзү кагыйдәләренә үзгәрешләр
кертү проектлары буенча Иҗтимагый фикер алышуларны билгеләү турында
Татарстан Республикасы Югары Ослан районында яшәүчеләрнең җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итүдә катнашу хокукларын тормышка ашыру максатларында, Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» 2013нче елның 6нчы октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы»
муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль
районында иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү турында Нигезләмә
нигезендә,
КАРАР БИРӘМ:
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский,
Карагуҗа, Ямбулат, Соболевский, Олы Меми, Бурнаш, Вахитов, Введенский Бистәсе,
Канаш, Килди, Куралово, Шылангы, Яңа Рус Мәмәтхуҗасы, Мәйдан, Печищи, Түбән
Ослан, Макыл авыл җирлекләре Җирләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә
үзгәрешләр кертү мәсьәләсе буенча җәмәгать фикер алышуларын билгеләргә (1-17 нче
кушымталар).
2. Билгеләргә:
2.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма
комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеген әлеге карарның 1 пунктында
күрсәтелгән проектларны карау буенча иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы итеп
(алга таба - иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы) .
2.2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән проектларны карап тикшерү буенча
җәмәгать фикер алышуларын үткәрү, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы,
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон, «Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районында иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү
турындагы Нигезләмә нигезендә, 17.11.2021 елдан 18.12.2022 елга кадәр чорда.
2.3. Проект экспозициясен үткәрү урыны-Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советы бинасы, Соболевский авыл җирлеге Башкарма комитеты
бинасы, Шыланга авыл җирлеге Башкарма комитеты бинасы, Югары Ослан муниципаль

районы Ямбулат авыл җирлеге Башкарма комитеты бинасы, 17.11.2021-18.12.2021
елларда эш көннәрендә 08:00 сәгатьтән 12: 00 сәгатькә кадәр Югары Ослан муниципаль
районының рәсми сайты. Тәкъдимнәр, искәрмәләр түбәндәге адрес буенча кабул ителә:
17.11.2021 ел-18.12.2021 ел сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә 08: 00 дән 12: 00
сәгатькә кадәр язмача һәм (яки) Zakiulla.Mingazov@tatar.ru электрон почта аша.
3. Иҗтимагый фикер алышуларны оештыручыга проект буенча җәмәгатьчелек
фикер алышуларын үткәрү турында Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль
районының Октябрьский, Карагуҗа, Ямбулат, Соболевский, Олы Меми, Бурнаш, Вахитов,
Введенский Бистәсе, Канаш, Килди, Куралово, Шылангы, Яңа Рус Мәмәтхуҗасы, Мәйдан,
Печищи, Түбән Ослан, Макыл авыл җирлекләре Башкарма комитетларына хәбәр итәргә
кирәк.
4. Әлеге карарның 3 пунктында күрсәтелгән авыл җирлекләренең Башкарма
комитетларына җәмәгать фикер алышуларын оештыруны техник яктан тәэмин итәргә,
шул исәптән экспозицияләр үткәргәндә дә.
5. Иҗтимагый фикер алышуларны оештыручыга:
5.1. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән проектларны карау буенча иҗтимагый
фикер алышуларны үткәрүне тәэмин итәргә.
5.2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы бинасында,
әлеге карарның 3 пунктында күрсәтелгән авыл җирлекләренең Башкарма комитетлары
биналарында проектлар буенча иҗтимагый фикер алышуларның башлануы турында
хәбәр урнаштырырга.
5.3. 17.11.2021 елдан да соңга калмыйча Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районының Октябрьский, Карагуҗа, Ямбулат, Соболевский, Олы Меми,
Бурнаш, Вахитов, Введенский Бистәсе, Канаш, Килди, Куралово, Шылангы, Яңа Рус
Мәмәтхуҗасы, Мәйдан, Печищи, Түбән Ослан, Макыл авыл җирлекләре Җирләреннән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектларын урнаштырырга.
5.4. Экспозицияне Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Советы бинасында, авыл җирлекләре Башкарма комитетлары биналарында, әлеге
карарның 3 пунктында күрсәтелгән, 17.11.21-18.12.21-эш көннәрендә 08:00 дән 12:00
сәгатькә кадәр оештырырга, шулай ук Югары Ослан муниципаль районының рәсми
сайтында.
5.5. Иҗтимагый фикер алышулар тәмамлангач, Югары Ослан муниципаль
районының рәсми сайтында иҗтимагый фикер алышулар нәтиҗәләре турында бәяләмә
әзерләргә һәм урнаштырырга.
6. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында
урнаштырырга.
7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләргә.

Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы

М. Г. Зиатдинов

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
1 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Октябрьский
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-125 карары белән расланган
Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр
кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә. Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
Төп бинаның иң
урам-юл
чик катлары – 3
челтәренә чыга
(мансардны да
торган җир
кертеп), ярдәмче
кишәрлеге
корылмалар-1;
яклары өчен-3 м;
Төп корылманың
җир
минималь –
иң чик биеклеге-10
кишәрлегенең
Блокланган
1000 кв. м;
м; ярдәмче
башка яклары
2.3
торак
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
өчен төзелеше
–
(яссы түбә белән),
билгеләнми.
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
Барлыкка килгән
белән, кыекта
төзелеш
биеклек).
шартларында
Коймаларның
чигенүне киметү
максималь
яки кызыл линия
биеклеге-2,0 м.
буенча

биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
2 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Карагуҗа авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-124 карары белән расланган
Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
Төп бинаның иң
урам-юл
чик катлары – 3
челтәренә чыга
(мансардны да
торган җир
минималь –
кертеп), ярдәмче
кишәрлеге
Блокланган
1000 кв. м;
корылмалар-1;
яклары өчен-3 м;
2.3
торак
максималь
билгеләнми
Төп корылманың
җир
төзелеше
–
иң чик биеклеге-10
кишәрлегенең
билгеләнми
м; ярдәмче
башка яклары
корылмалар-3,5 м
өчен (яссы түбә белән),
билгеләнми.

4,5 м (биек түбә
белән, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

Барлыкка килгән
төзелеш
шартларында
чигенүне киметү
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
3 нче кушымта
1.
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Ямбулат
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 13.09.2021ел, № 13-173 карары белән расланган җир
биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге
үзгәрешләр кертергә:
1.1.Ж1 бүлектә. Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
минималь – Төп бинаның иң
урам-юл
Блокланган
1000 кв. м; чик катлары – 3
челтәренә чыга
2.3
торак
билгеләнми
максималь (мансардны да
торган җир
төзелеше
–
кертеп), ярдәмче
кишәрлеге

билгеләнми корылмалар-1;
Төп корылманың
иң чик биеклеге-10
м; ярдәмче
корылмалар-3,5 м
(яссы түбә белән),
4,5 м (биек түбә
белән, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

яклары өчен-3 м;
җир
кишәрлегенең
башка яклары
өчен билгеләнми.
Барлыкка килгән
төзелеш
шартларында
чигенүне киметү
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
4 нче кушымта
1.
Татарстан
Республикасы
Югары
Ослан
муниципаль
районы
«Соболевский авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы Советының 13.09.2021ел, № 13-171 карары белән
расланган Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге
үзгәрешләр кертергә:
1.1.Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
Төп бинаның иң
5.
минималь – чик катлары – 4
Барлыкка килгән
Азкатлы
1000 кв. м.; (мансардны да
төзелеш
күпфтирлы
максималь кертеп);
шартларында
2.1.1
билгеләнми
торак
күләмдә – Төп корылманың
чигенүне киметү
төзелеше
билгеләнми иң чик биеклеге-15
яки кызыл линия
.
м;
буенча
Койманың
биналарның,

максималь
биеклеге-1 м.

2.3

Блокланган
торак
төзелеше

корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен 1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
5 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Олы Меми
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-123 карары белән расланган
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
2.1.1

Азкатлы

минималь – Төп бинаның иң

билгеләнми 5.

күпфтирлы
торак
төзелеше

2.3

Блокланган
торак
төзелеше

1000 кв. м.;
максималь
күләмдә –
билгеләнми
.

чик катлары – 4
(мансардны да
кертеп);
Төп корылманың
иң чик биеклеге-15
м;
Койманың
максималь
биеклеге-1 м.

Барлыкка килгән
төзелеш
шартларында
чигенүне киметү
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен 1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
6 нчы кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының
21.06.2021 ел, № 11-126 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районының «Бурнаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең
Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
Рөхсәт
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
ителгән
реконструкцияләүнең
иң чик параметрлары
ителгән
куллану
куллану төре
җир
катларның чик
төзелешнең
җир
төре
атамасы * кишәрлеген
саны
һәм
максималь
кишәрлекләре
коды *
ең күләме
төзелешнең чик
проценты
чикләреннән

биеклеге

минималь
чигенүләр

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре

2.1.1

Азкатлы
күпфтирлы
торак
төзелеше

2.3

Блокланган
торак
төзелеше

5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
максималь Төп корылманың
билгеләнми яки кызыл линия
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен 1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
7 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Вахитов авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-128 карары белән расланган
Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге

редакциядә бәян итәргә:

Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен Блокланган
1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
2.3
торак
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
төзелеше
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
8 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Введенский
Бистәсе авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-127 карары белән
расланган Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
урам-юл
Төп бинаның иң
челтәренә чыга
чик катлары – 3
торган җир
(мансардны да
кишәрлеге
кертеп), ярдәмче
яклары өчен-3 м;
корылмалар-1;
җир
Төп корылманың
минималь –
кишәрлегенең
иң чик биеклеге-10
Блокланган
1000 кв. м;
башка яклары
м; ярдәмче
2.3
торак
максималь
билгеләнми өчен корылмалар-3,5 м
төзелеше
–
билгеләнми.
(яссы түбә белән),
билгеләнми
Барлыкка килгән
4,5 м (биек түбә
төзелеш
белән, кыекта
шартларында
биеклек).
чигенүне киметү
Коймаларның
яки кызыл линия
максималь
буенча
биеклеге-2,0 м.
биналарның,

корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
9 нчы кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының
21.06.2021 ел, № 11-129 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районының «Канаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең
Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
Төп бинаның иң
урам-юл
чик катлары – 3
челтәренә чыга
(мансардны да
торган җир
кертеп), ярдәмче
кишәрлеге
корылмалар-1;
яклары өчен-3 м;
минималь –
Төп корылманың
җир
Блокланган
1000 кв. м;
иң чик биеклеге-10
кишәрлегенең
2.3
торак
максималь
билгеләнми
м; ярдәмче
башка яклары
төзелеше
–
корылмалар-3,5 м
өчен билгеләнми
(яссы түбә белән),
билгеләнми.
4,5 м (биек түбә
Барлыкка килгән
белән, кыекта
төзелеш
биеклек).
шартларында
Коймаларның
чигенүне киметү

максималь
биеклеге-2,0 м.

яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
10 нчы кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Килди авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-130 карары белән расланган
Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
Төп бинаның иң
урам-юл
чик катлары – 3
челтәренә чыга
минималь – (мансардны да
торган җир
Блокланган
1000 кв. м; кертеп), ярдәмче
кишәрлеге
2.3
торак
максималь корылмалар-1;
билгеләнми яклары өчен-3 м;
төзелеше
–
Төп корылманың
җир
билгеләнми иң чик биеклеге-10
кишәрлегенең
м; ярдәмче
башка яклары
корылмалар-3,5 м
өчен -

(яссы түбә белән),
4,5 м (биек түбә
белән, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

билгеләнми.
Барлыкка килгән
төзелеш
шартларында
чигенүне киметү
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
11 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Куралово авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 26.07. 2021 ел, № 12-147 карары белән расланган
Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
минималь – Төп бинаның иң
урам-юл
Блокланган
1000 кв. м; чик катлары – 3
челтәренә чыга
2.3
торак
максималь (мансардны да
билгеләнми торган җир
төзелеше
–
кертеп), ярдәмче
кишәрлеге
билгеләнми корылмалар-1;
яклары өчен-3 м;

Төп корылманың
иң чик биеклеге-10
м; ярдәмче
корылмалар-3,5 м
(яссы түбә белән),
4,5 м (биек түбә
белән, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

җир
кишәрлегенең
башка яклары
өчен билгеләнми.
Барлыкка килгән
төзелеш
шартларында
чигенүне киметү
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
12 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Шылангы авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 13.09.2021 ел, № 13-172 карары белән
расланганҗирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
2.3
Блокланган
минималь – Төп бинаның иң
билгеләнми урам-юл

торак
төзелеше

1000 кв. м;
максималь
–
билгеләнми

чик катлары – 3
(мансардны да
кертеп), ярдәмче
корылмалар-1;
Төп корылманың
иң чик биеклеге-10
м; ярдәмче
корылмалар-3,5 м
(яссы түбә белән),
4,5 м (биек түбә
белән, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

челтәренә чыга
торган җир
кишәрлеге
яклары өчен-3 м;
җир
кишәрлегенең
башка яклары
өчен билгеләнми.
Барлыкка килгән
төзелеш
шартларында
чигенүне киметү
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
13 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының
21.06.2021 ел, № 12-143 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районының «Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге» муниципаль
берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
Төп бинаның иң
5.
минималь –
чик катлары – 4
Барлыкка килгән
Азкатлы
1000 кв. м.;
(мансардны да
төзелеш
күпфтирлы
максималь
2.1.1
кертеп);
билгеләнми шартларында
торак
күләмдә –
Төп корылманың
чигенүне киметү
төзелеше
билгеләнми
иң чик биеклеге-15
яки кызыл линия
.
м;
буенча

Койманың
максималь
биеклеге-1 м.

2.3

Блокланган
торак
төзелеше

биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен 1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
14 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының
21.06.2021 ел, № 12-148 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районының «Мәйдан авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
Азкатлы
минималь – Төп бинаның иң
5.
күпфтирлы
1000 кв. м.; чик катлары – 4
Барлыкка килгән
2.1.1
билгеләнми
торак
максималь (мансардны да
төзелеш
төзелеше
күләмдә – кертеп);
шартларында

билгеләнми Төп корылманың
.
иң чик биеклеге-15
м;
Койманың
максималь
биеклеге-1 м.

2.3

Блокланган
торак
төзелеше

чигенүне киметү
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен 1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
15 нче кушымта
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының
21.06.2021 ел, № 12-146 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районының «Печищи авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең
җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең
кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
2.1.1

Азкатлы

минималь – Төп бинаның иң

билгеләнми 5.

күпфтирлы
торак
төзелеше

2.3

Блокланган
торак
төзелеше

1000 кв. м.;
максималь
күләмдә –
билгеләнми
.

чик катлары – 4
(мансардны да
кертеп);
Төп корылманың
иң чик биеклеге-15
м;
Койманың
максималь
биеклеге-1 м.

Барлыкка килгән
төзелеш
шартларында
чигенүне киметү
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен 1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
16 нчы кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Түбән Ослан
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 12-145 карары белән расланган
Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Рөхсәт
Рөхсәт
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
ителгән
ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
куллану куллану төре
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары

төре
коды *

атамасы *

җир
кишәрлеген
ең күләме

катларның чик
саны һәм
төзелешнең чик
биеклеге

төзелешнең
максималь
проценты

җир
кишәрлекләре
чикләреннән
минималь
чигенүләр

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре

2.1.1

Азкатлы
күпфтирлы
торак
төзелеше

2.3

Блокланган
торак
төзелеше

5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
максималь Төп корылманың
билгеләнми яки кызыл линия
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен 1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.
Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
___ номерлы карарына
17 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Макыл авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 12-149 карары белән расланган
Җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш

кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән
төзелеш һәм капиталь төзелеш объектларын
Рөхсәт
реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
Рөхсәт
ителгән
ителгән
җир
куллану
катларның чик
куллану төре
җир
төзелешнең кишәрлекләре
төре
саны һәм
атамасы * кишәрлеген
максималь
чикләреннән
коды *
төзелешнең чик
ең күләме
проценты
минималь
биеклеге
чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре
5.
Төп бинаның иң
Барлыкка килгән
чик катлары – 4
төзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенүне киметү
күпфтирлы
максималь Төп корылманың
2.1.1
билгеләнми яки кызыл линия
торак
күләмдә – иң чик биеклеге-15
буенча
төзелеше
билгеләнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рөхсәт
биеклеге-1 м.
ителә.
урам-юл
челтәренә чыга
Төп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишәрлеге
(мансардны да
яклары өчен-3 м;
кертеп), ярдәмче
җир
корылмалар-1;
кишәрлегенең
Төп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
өчен Блокланган
1000 кв. м;
м; ярдәмче
билгеләнми.
2.3
торак
максималь
билгеләнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгән
төзелеше
–
(яссы түбә белән),
төзелеш
билгеләнми
4,5 м (биек түбә
шартларында
белән, кыекта
чигенүне киметү
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рөхсәт
ителә.

