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17-218

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл
җирлегенең Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш Кагыйдҽлҽренҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында
Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, «Россия Федерациясендҽ җирле
ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябреннҽн 131ФЗ Федераль закон, Югары Ослан муниципаль районы Уставы нигезендҽ,
Югары Ослан муниципаль районы Советы
карар итте:
1.
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Югары
Ослан авыл җирлегенең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ 1 нче
кушымта нигезендҽ ҥзгҽрешлҽр кертергҽ.
2.
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары
Ослан авыл җирлегенең җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре текстын яңа
редакциядҽ расларга (2 нче кушымта).
3.
Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми
порталында һҽм Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында
урнаштырырга.
4.
Югары Ослан муниципаль районы Советының икътисади ҥсеш, экология,
табигый ресурслар һҽм җир мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссиясенҽ ҽлеге
карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны йҿклҽргҽ.

Совет рҽисе,
Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы

М. Г. Зиятдинов

Югары Ослан муниципаль районы
Советының 2021 елның 13 декабреннҽн
17-218 номерлы Карарына
1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл
җирлегенең Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ
ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр
1.1.
Бҥлек Ж2-Азкатлы һҽм урта катлы торак йортлар тҿзелеше зонасы
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең 9 бҥлегенең 25 статьясын яңа
редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«2.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллан
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
у тҿре
саны һҽм
атамасы *
кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
5.
Тҿп бинаның иң
Барлыкка килгҽн
чик катлары – 4
тҿзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенҥне киметҥ
кҥпфтирлы
максималь Тҿп корылманың
2.1.1
билгелҽнми яки кызыл линия
торак
кҥлҽмдҽ – иң чик биеклеге-15
буенча
тҿзелеше
билгелҽнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рҿхсҽт
биеклеге-1 м.
ителҽ.
5.
Тҿп бинаның иң
Барлыкка килгҽн
чик катлары – 8
тҿзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
1000 кв. м.; кертеп);
Урта катлы
чигенҥне киметҥ
максималь Тҿп корылманың
2.5
торак
билгелҽнми яки кызыл линия
кҥлҽмдҽ – иң чик биеклеге-15
тҿзелеше
буенча
билгелҽнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рҿхсҽт
биеклеге-1 м.
ителҽ.
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре

Торак
тҿзелешенҽ
2.7
билгелҽнми билгелҽнми
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
Гараж
билгелҽнешен
2.7.1
билгелҽнми билгелҽнми
дҽге
объектлар
Гомуми
файдаланудаг
ы җир
билгелҽнми
12.0
участоклары
(территориялҽ
р)
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
Амбулаторполиклиника
3.4.1
билгелҽнми билгелҽнми
хезмҽте
кҥрсҽтҥ

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

3.5.1

Мҽктҽпкҽчҽ,
башлангыч
билгелҽнми билгелҽнми
һҽм урта
гомуми белем

80 %

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

4.4

Кибетлҽр

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
2.2. Башка талҽплҽр:
Минималь ара:
4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м.дан да ким булмаган;
5-8 каттагы торак биналарның озын яклары арасында: 25 метрдан да ким
булмаган;
балалар уеннары ҿчен мҽйданнан торак биналарга кадҽр – 12 м;
ҿлкҽннҽр ҿчен ял итҥ мҽйданчыгыннан - 10 м;
автомобильлҽр кую ҿчен мҽйданчыклардан – 10 м;
спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен мҽйданнан 10нан 40 м.га кадҽр;
хуҗалык максатлары ҿчен мҽйданнан - 20 м;

калдыклар ҿчен контейнерлар булган мҽйданчыклардан торак йортлар,
балалар учреждениелҽре, яшеллҽндерелгҽн мҽйданчыклар чиклҽренҽ кадҽр-50
м.дан да ким тҥгел, ҽ 100 м.дан да артык тҥгел.
Ҿстҽмҽ корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш,
урамнар ягыннан да урнашырга рҿхсҽт ителми.
Рҿхсҽт ителгҽн социаль, коммуналь-кҿнкҥреш, административ һҽм башка
билгелҽнештҽге объектлар торак йортларның тҥбҽндҽге ике катларында урнашырга
яки аларга килҥчелҽр ҿчен торак (ишегалды) территориясеннҽн аерым
территориялҽргҽ, подъездларга һҽм автотранспортның вакытлыча тору ҿчен кунакта
ачык автостоянкалар оештыру ҿчен мҽйданчыкларга ия булган очракта җайлашырга
мҿмкин.
Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентларның,
норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау нормативларының һҽм
башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ».
1.2. Бҥлек Д1-Кҥп функцияле иҗтимагый-эшлекле тҿзелеш зонасы җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең 9 бҥлегенең 25 статьясын яңа редакциядҽ
бҽян итҽргҽ:
«3.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
Рҿхсҽ
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
т
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
ителг
Рҿхсҽт ителгҽн
ҽн
җир
куллану тҿре
катларның чик
кулла
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
атамасы *
саны һҽм
ну
кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең
чик
тҿре
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
коды *
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Коммуналь
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥне
3.1.2 тҽэмин итҥче
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
оешмаларның
административ
биналары
Социаль хезмҽт
3.2
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Кҿнкҥреш
3.3
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
хезмҽте кҥрсҽтҥ
Амбулатор3.4.1 поликлиника
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
хезмҽте кҥрсҽтҥ
5.
Барлыкка килгҽн
Мҽгариф һҽм
3.5
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
тҿзелеш
агарту
шартларында
чигенҥне киметҥ

Мҽдҽни ҥсеш
Иҗтимагый
3.8
идарҽ
Амбулатор
3.10.1 ветеринария
хезмҽте кҥрсҽтҥ
4.1
Эшлекле идарҽ
3.6

4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
8.3
6.9
6.3.1

2.7.1
3.1
4.9
7.2

12.0

2.1.1

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

Кибетлҽр
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
Банк һҽм
иминият
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
эшчҽнлеге
Җҽмҽгать
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
туклануы
Кунакханҽ
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
хезмҽте кҥрсҽтҥ
Спорт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
Эчке тҽртипне
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
тҽэмин итҥ
Складлар
билгелҽнми билгелҽнми
60 %
Фармацевтика
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
сҽнҽгате**
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Автотранспортн
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
ы саклау
Коммуналь
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
хезмҽт кҥрсҽтҥ
Хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
гаражлары
Автомобиль
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
транспорты
Гомуми
файдаланудагы
җир
билгелҽнми
участоклары
(территориялҽр)
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
минималь – Тҿп бинаның иң
Азкатлы
1000 кв. м.; чик катлары – 4
кҥпфтирлы
максималь (мансардны да
40 %
торак тҿзелеше кҥлҽмдҽ – кертеп);
билгелҽнми Тҿп корылманың

билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми

билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми

5.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ

.

иң чик биеклеге-15
м;
Койманың
максималь
биеклеге-1 м.

2.3

Тҿп бинаның иң
чик катлары – 3
(мансардны да
кертеп), ярдҽмче
корылмалар-1;
Тҿп корылманың
минималь –
иң чик биеклеге-10
1000 кв. м;
Блокланган
м; ярдҽмче
максималь
30 %
торак тҿзелеше
корылмалар-3,5 м
–
(яссы тҥбҽ белҽн),
билгелҽнми
4,5 м (биек тҥбҽ
белҽн, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

3.7

Дини
файдалану

4.2

4.3
4.8
4.9.1
6.4

билгелҽнми билгелҽнми

Сҽҥдҽ
объектлары
(сҽҥдҽ ҥзҽклҽре,
билгелҽнми билгелҽнми
сҽҥдҽ-кҥңел ачу
ҥзҽклҽре
(комплекслар)
Базарлар
билгелҽнми билгелҽнми
Кҥңел ачу
билгелҽнми билгелҽнми
Юл буе сервисы
билгелҽнми билгелҽнми
объектлары
Азык-тҿлек
билгелҽнми билгелҽнми
сҽнҽгате

80 %

яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
урам-юл
челтҽренҽ чыга
торган 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.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
** куркынычның V класслы фармацевтик җитештерҥ предприятиелҽре, ҽзер дару
формаларын җитештерҥ (тҽшкил итҥчелҽрен җитештермичҽ)
3.2.Башка талҽплҽр:
Минималь ара:
мҽктҽпкҽчҽ һҽм гомуми белем бирҥ учреждениелҽре ҿчен кызыл линиядҽн тҿп
корылмага кадҽр-10 м;
стационар булган дҽвалау учреждениелҽре ҿчен кызыл линиядҽн алып тҿп
корылмага кадҽр-30 м;
торак биналарның озын яклары арасында 2 – 3 кат биеклеге: 15 метрдан да
ким булмаган;
4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м.дан да ким булмаган;
дҽвалау учреждениесе бинасы белҽн стационар һҽм башка иҗтимагый һҽм
торак биналар арасында ераклык-50 м. дан да ким булмаган.
Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентларның,
норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау нормативларының һҽм
башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ.»
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КЕРЕШ
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Югары Ослан
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 ҽзерлҽнде:
‒ Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ;
‒ Россия Федерациясе Җир кодексы, 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ;
‒ Россия Федерациясе Урман кодексы 04.12.2006 ел, № 200-ФЗ;
‒ Россия Федерациясе Су кодексы 03.06.2006 ел, № 74-ФЗ;
‒ «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында»2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;
‒ РФ Хҿкҥмҽтенең «Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген мҽгълҥмати тҽэмин итҥ
турында» 2006 елның 9 июнендҽге 363 номерлы карары;
‒
«Татарстан
Республикасында
шҽһҽр
тҿзелеше
эшчҽнлеге
турында»25.12.2010 № 98-ТРЗ Татарстан Республикасы законы.
Кагыйдҽлҽрне ҽзерлҽгҽндҽ шулай ук Югары Ослан муниципаль районы һҽм
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый актлары,
муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисади һҽм шҽһҽр тҿзелеше ҥсешенең тҿп
юнҽлешлҽрен билгели торган башка документлар нигезлҽмҽлҽре дҽ исҽпкҽ алына.

I ҾЛЕШ ҖИРДҼН ФАЙДАЛАНУ ҺҼМ ТҾЗЕЛЕШ КАГЫЙДҼЛҼРЕН КУЛЛАНУ
ТҼРТИБЕ, ҖИРДҼН ФАЙДАЛАНУ ҺҼМ ТҾЗЕЛЕШ КАГЫЙДҼЛҼРЕНҼ
ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ТҼРТИБЕ
I. БҤЛЕК Гомуми нигезлҽмҽлҽр
Статья 1. Бу ҿлештҽ кулланыла торган тҿп тҿшенчҽлҽр
Җир кишҽрлегеннҽн яки капиталь тҿзелеш объектыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿре-җир кишҽрлегеннҽн яисҽ капиталь тҿзелеш объектыннан
файдалануның мҿмкин булган ысулы. Җир участокларыннан һҽм капиталь тҿзелеш
объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре рҿхсҽт ителгҽн файдалануның
тҿп, шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн, ярдҽмче тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен эшлҽҥ һҽм норматив-хокукый җайга салу
функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы раслаган
классификатор нигезендҽ билгелҽнҽ.
Җир участокларыннан һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан файдаланырга
рҿхсҽт ителгҽн ҿстҽмҽ тҿрлҽр – җир участокларын һҽм капиталь тҿзелеш
объектларын рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп һҽм шартлы рҿхсҽт ителгҽн
тҿрлҽренҽ карата бары тик ҿстҽмҽ буларак кына рҿхсҽт ителҽ торган тҿрлҽр.
Шҽһҽр тҿзелеше зоналаштыру - территориаль зоналарны билгелҽҥ һҽм шҽһҽр
тҿзелеше регламентларын билгелҽҥ максатларында муниципаль берҽмлеклҽр
территориялҽрен зоналаштыру.
Шҽһҽр тҿзелеше регламенты – тиешле территориаль зона чиклҽрендҽ
билгелҽнҽ торган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре, шул
исҽптҽн җир кишҽрлеклҽре ҿслеге ҿстендҽ урнашкан һҽм аларны тҿзҥ һҽм алга таба
капиталь тҿзелеш объектларын эксплуатациялҽгҽндҽ файдаланыла торган җир
кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки) максималь) кҥлҽме, капиталь тҿзелеш
объектларын
ҥзгҽртеп
коруның,
капиталь
тҿзелеш
объектларын
реконструкциялҽҥнең, җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
куллануны чиклҽҥнең чик параметрлары, шулай ук территориянең комплекслы һҽм
тотрыклы ҥсеше буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотылган территориялҽргҽ
карата, тиешле коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура кҥрсҽтелгҽн
объектларның халык ҿчен максималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсе кҥрсҽткечлҽре.
Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш Кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽҥ буенча
Комиссия-законнар, муниципаль хокукый актлар нигезендҽ, кагыйдҽлҽр ҽзерлҽҥне,
аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥне, гавами тыңлаулар ҥткҽрҥне оештыру һҽм Кагыйдҽлҽрне
ҽзерлҽҥ Комиссиясе турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ
ҿчен тҿзелҽ торган даими эшлҽҥче коллегиаль орган.
Кызыл линиялҽр – гомуми файдаланудагы территориялҽрнең һҽм (яки)линияле
объектлар белҽн шҿгыльлҽнҥче һҽм (яки) линияле объектлар урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн территориялҽрнең гамҽлдҽге, планлаштырылган (ҥзгҽртелҽ, яңа
барлыкка килҽ торган) чиклҽрен билгели торган линиялҽр.
Линия объектлары – электр линиялҽре, элемтҽ линиялҽре (шул исҽптҽн линиякабель корылмалары), торба ҥткҽргечлҽр, автомобиль юллары, тимер юл линиялҽре
һҽм башка шундый корылмалар.
Тҿзелешнең максималь проценты-җир кишҽрлегенең бҿтен мҽйданына карата
тҿзелеш алып барылырга мҿмкин булган җир билҽмҽсенең суммар мҽйданы нисбҽте
(%).

Бина, корылмалар, корылмалар җир кишҽрлеге чигеннҽн минималь чигенҥ –
җир участогы чиге белҽн бина, корылма яки корылма арасындагы ераклык.
Капиталь тҿзелеш объектлары – тҿзелеш эшлҽре тҽмамланмаган биналар,
тҿзелешлҽр, корылмалар, җир участогының аерым уңайлыклары (алмаштыру, каплау
һҽм башкалар).
Капиталь булмаган корылмалар, корылмалар - җир белҽн ныклы элемтҽдҽ
булмаган һҽм конструктив характеристикалары булган корылмалар, корылмаларның
(шул исҽптҽн киосклар, навеслар һҽм башка шундый корылмаларның) тҿп
характеристикаларын ҥзгҽртмичҽ һҽм билгелҽнешенҽ зур зыян китермичҽ җыеп алу
мҿмкинлеге бирҽ торган корылмалар.
Капиталь тҿзелеш объектларының һҽм җир участокларыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалануның тҿп тҿрлҽре-ҽлеге эшчҽнлек тҿрлҽрен һҽм шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары составында тиешле территориаль зоналарга карата булган
объектларны кҥчерҥ нҽтиҗҽсендҽ рҿхсҽт ителгҽн җир участокларын һҽм капиталь
тҿзелеш объектларын куллану тҿрлҽре.
Шҽхси торак тҿзелеше объекты - гражданнар тарафыннан мондый бинада
яшҽҥгҽ бҽйле кҿнкҥреш һҽм башка ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерҥ ҿчен билгелҽнгҽн
бҥлмҽлҽрдҽн һҽм ярдҽмче куллану бҥлмҽлҽреннҽн торган һҽм мҿстҽкыйль кҥчемсез
милек объектларына бҥлҥ ҿчен билгелҽнмҽгҽн аерым торучы бина.
Җир кишҽрлеклҽре, капиталь тҿзелеш объектлары хокукына ия булучылар –
җир кишҽрлеклҽре, капиталь тҿзелеш объектлары милекчелҽре, җирдҽн
файдаланучылар, җир хуҗалары һҽм арендаторлары, аларның вҽкалҽтле затлары.
Җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки) максималь) кҥлҽмнҽре һҽм
капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның рҿхсҽт ителгҽн иң чик
параметрлары - җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки) максималь) кҥлҽме,
шул исҽптҽн аларның мҽйданы; биналар, корылмалар, корылмалар тҿзҥ рҿхсҽт
ителгҽн урыннарны билгелҽҥ максатларында җир кишҽрлеклҽре чиклҽреннҽн
минималь чигенҥ; биналар, корылмалар, корылмалар тҿзҥ тыела; катларның иң чик
саны яки биналарның, корылмаларның иң чик биеклеге; шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары нигезендҽ тиешле территориаль зоналарга карата билгелҽнҽ торган
җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ тҿзелешнең 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 файдалану
хокукы, аларга карата билгелҽнҽ торган җир кишҽрлеклҽрен тартып алмыйча гына.
Халык тыңлаулары, иҗтимагый фикер алышулар – законнарда билгелҽнгҽн
очракларда җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хокукый актлар
проектлары турында фикер алышуда катнашу ҿчен муниципаль берҽмлек халкының
(җҽмҽгатьчелекнең) хокукларын гамҽлгҽ ашыру формасы.
Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, реконструкциялҽҥнең
чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт – Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 40 статьясы талҽплҽре нигезендҽ бирелҽ торган документ, җир
кишҽрлегенҽ ия булучыга капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
шулай ук, тиешле территориаль зона ҿчен шҽһҽр тҿзелеше Регламентында
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең,
реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан тайпылып, капиталь ремонт ясау
хокукын бирҽ.
Җир участогыннан яисҽ капиталь тҿзелеш объектыннан шартлы рҽвештҽ
рҿхсҽт ителгҽн файдалануга рҿхсҽт-Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 39 статьясы талҽплҽренҽ туры китереп бирелҽ торган документ, ул җир

кишҽрлеклҽренҽ, ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн
территориаль зона ҿчен рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлегеннҽн, капиталь тҿзелеш
объектыннан файдалану тҿрен сайлау хокукын бирҽ.
Территориаль зоналар - җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрендҽ
чиклҽр билгелҽнгҽн һҽм шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнгҽн зоналар.
Гомуми файдалану территориялҽре - чиклҽнмҽгҽн затлар даирҽсе (шул
исҽптҽн мҽйданнар, урамнар, юллар, яр буйлары, гомуми кулланылыштагы су
объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар) чиклҽнмҽгҽн
территориялҽрдҽн тоткарлыксыз файдалана.
Җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын шартлы рҽвештҽ
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре – эшчҽнлекнең ҽлеге тҿрлҽрен һҽм шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары составында объектларны кҥчерҥ нҽтиҗҽсендҽ рҿхсҽт ителгҽн җир
кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿрлҽре, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 39 статьясында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҿхсҽт алган очракта, тиешле территориаль зоналарга карата.
Статья 2. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең хокукый статусы
һҽм составы
1. Муниципаль берҽмлек җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Югары Ослан авыл
җирлеге» җирле ҥзидарҽ органының норматив хокукый акты статусына ия.
2. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн беррҽттҽн кулланыла:
техник регламентлар белҽн «Техник җайга салу турында» 27.12.2002 ел, №
184 - ФЗ Федераль законга һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексына
каршы килми торган ҿлешендҽ алар билгелҽнгҽн тҽртиптҽ-норматив техник
документлар белҽн ҥз кҿченҽ кергҽнче);
Россия Федерациясе законнары һҽм Татарстан Республикасы законнары;
шҽһҽр тҿзелешен проектлаштыру нормативлары;
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый
актлары һҽм Югары Ослан җирлҽрдҽн файдалану һҽм тҿзелеш эшлҽрен җайга салу
мҽсьҽлҽлҽре буенча .
3. Бу кагыйдҽлҽр ҥз эченҽ ала:
Кереш;
I ҿлеш Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш Кагыйдҽлҽрен куллану тҽртибе,
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ тҽртибе;
II ҿлеш. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы;
III ҾЛЕШ. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары;
Кушымта.
4. Ҽлеге кагыйдҽлҽр дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары,
физик һҽм юридик затлар, «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген җайга салучы яки контрольдҽ тотучы
вазыйфаи затлар тарафыннан ҥтҽлергҽ тиеш.
Статья 3. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш турында мҽгълҥматның ачыклыгы
һҽм һҽркем ҿчен ачык булуы
1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр, алар 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 дҽ ачык булып тора.

2. Югары Ослан муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнары ҽлеге
Кагыйдҽлҽр белҽн танышу мҿмкинлеген тҽэмин итҽлҽр:
җирле ҥзидарҽ органнарының норматив хокукый актларын, башка рҽсми
мҽгълҥматны рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
һҽм «Интернет» челтҽрендҽ муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайтында урнаштыру
ҿчен ҽлеге кагыйдҽлҽрне бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ;
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып баруны җайга салу мҽсьҽлҽлҽрендҽ
катнашучы органнар һҽм оешмаларда ҽлеге Кагыйдҽлҽр белҽн тулы комплектта
танышу ҿчен мҿмкинлеклҽр тудыру;
территориаль планлаштыру Федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында
Кагыйдҽлҽрне урнаштыру юлы белҽн;
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 запрос буенча бирелҽ.
Статья 4. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең ҥз кҿченҽ керҥе
1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр җирле ҥзидарҽ органнарының норматив хокукый актларын
рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларның рҽсми
басылып чыккан (халыкка җиткерҥ) мизгеленнҽн ҥз кҿченҽ керҽ.
2. Кагыйдҽлҽр зур юридик кҿчкҽ ия булган хокукый актларга каршы килми
торган ҿлешендҽ гамҽлдҽ.
Статья 5. 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.
II БҤЛЕК. Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан Җирдҽн файдалануны һҽм
тҿзелеш алып баруны җайга салу турында нигезлҽмҽлҽр
Статья 6. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ җирле ҥзидарҽ
органнары вҽкалҽтлҽре
1. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽге җирле ҥзидарҽ органнары
вҽкалҽтлҽре «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, «Югары Ослан авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлеге уставы, Югары Ослан муниципаль районы Уставы нигезендҽ
билгелҽнҽ.
2. Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ Югары Ослан
муниципаль районы җирле ҥзидарҽ вҽкиллекле органы (алга таба – район Советы)
вҽкалҽтлҽренҽ керҽ:

җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽрен раслау, шул исҽптҽн җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр (ҿстҽмҽлҽр) ;
җирлек, районның шҽһҽр тҿзелеше проектларының җирле нормативларын
раслау.
3. Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ Югары Ослан
муниципаль районы җирле ҥзидарҽ башкарма органы (алга таба – район Башкарма
комитеты) вҽкалҽтлҽренҽ керҽ:
территорияне планлаштыру буенча документларны ҽзерлҽҥне һҽм раслауны
тҽэмин итҥ (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында, башка федераль
законнарда каралган очраклардан тыш);
җирлекнең шҽһҽр тҿзелеше проектлаштыруның җирле нормативларын
ҽзерлҽҥне тҽэмин итҥ;
тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирҥ (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы һҽм
башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш);
муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрендҽ
индивидуаль торак тҿзелеше объектларын, бакча йортларын тҿзҥне, ҥзгҽртеп коруны
гамҽлгҽ ашырганда (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында һҽм башка
федераль законнарда каралган очраклардан тыш) хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҥ;
Ҥз белдегең белҽн тҿзелгҽн корылманы сҥтҥ яки аны рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш
объектларын ҥзгҽртеп кору, территорияне планлаштыру буенча документлар,
капиталь тҿзелеш объектларының Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексында, башка федераль законнарда билгелҽнгҽн параметрларына мҽҗбҥри
талҽплҽр белҽн билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелешнең, ҥзгҽртеп коруның чик параметрларына туры китерҥ турында Карар кабул
итҥ, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында каралган очракларда ҥз
белдеге белҽн тҿзелгҽн корылманы сҥтҥне яисҽ аны билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
китерҥне гамҽлгҽ ашыру.
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җирлек чиклҽрендҽ җирлҽрне резервлау һҽм җир
кишҽрлеклҽрен алу;
җирлек чиклҽрендҽ муниципаль җир контролен гамҽлгҽ ашыру.
җир кишҽрлеген яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ;
капиталь
тҿзелеш
объектларын
рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелешнең,
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларыннан читлҽштерҥгҽ рҿхсҽт бирҥ.
4. Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм тҿзелеш ҿлкҽсендҽ авыл җирлеге
җирле ҥзидарҽ органы (алга таба – авыл җирлеге башкарма комитеты)
вҽкалҽтлҽренҽ керҽ:
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.
Статья 7. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽҥ
комиссиясе
1. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш Кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽҥ буенча
Комиссия (алга таба – Комиссия) кагыйдҽлҽр проектын ҽзерлҽҥне оештыру,
кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ, кагыйдҽлҽрне муниципаль берҽмлек Башкарма
комитеты җитҽкчесе карары нигезендҽ тормышка ашыру максатларында тҿзелҽ.

2. Комиссия ҥз эшчҽнлеген ҽлеге кагыйдҽлҽр, комиссия турында Нигезлҽмҽ,
Җирле ҥзидарҽ органнарының башка норматив хокукый актлары нигезендҽ гамҽлгҽ
ашыра.
3. Комиссия вҽкалҽтлҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне ҽзерлҽҥне оештыру;
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнар һҽм юридик
затларның тҽкъдимнҽрен карау;
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проекты буенча, 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 буенча
иҗтимагый фикер алышулар һҽм гавами тыңлаулар оештыру һҽм ҥткҽрҥ;
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ авыл җирлеге
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ иҗтимагый фикер алышуларның яки ачык
тыңлауларның нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽлҽр ҽзерлҽҥ, рекомендациялҽр ҽзерлҽҥ
һҽм аларны җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ җибҽрҥ;
Комиссия турында Нигезлҽмҽ белҽн аңа йҿклҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽр.
4. Комиссия карарлары беркетмҽгҽ кул куелганнан бирле ҥз кҿченҽ керҽ һҽм
җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан тиешле гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен
рекомендация булып тора.
5. Комиссия эше турында мҽгълҥмат барлык кызыксынучы затлар ҿчен ачык
булып тора.
Статья 8. Элегрҽк барлыкка килгҽн хокук мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ карата җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең гамҽлдҽ булуы
1. Ҽлеге кагыйдҽлҽрне раслауга кадҽр кабул ителгҽн җирле ҥзидарҽ
органнарының җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча норматив
хокукый актлары ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ каршы килми торган ҿлештҽ кулланыла.
2. Җир участогы яисҽ капиталь тҿзелеш объекты ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ туры
килми, ҽгҽр:
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре тиешле территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре исемлегенҽ керми;
аларның кҥлҽме һҽм параметрлары тиешле территориаль зонаның шҽһҽр
тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн чик кҥрсҽткечлҽргҽ туры килми.
3. Җир кишҽрлеклҽре яки капиталь тҿзелеш объектлары, рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿрлҽре, шҽһҽр тҿзелеше регламентына туры килми торган иң чик
(минималь һҽм (яки) максималь) кҥлҽмнҽре һҽм иң чик параметрлары шҽһҽр
тҿзелеше регламентына туры килми торган җир кишҽрлеклҽре һҽм капиталь тҿзелеш
объектларын куллану кеше гомере яки сҽламҽтлеге ҿчен, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит ҿчен,
мҽдҽни мирас объектлары ҿчен куркыныч булган очраклардан тыш, аларны шҽһҽр
тҿзелеше регламентына яраклаштыру срогын билгелҽмичҽ файдаланылырга мҿмкин.
4. Ҽгҽр дҽ җир участокларын яки капиталь тҿзелеш объектларын куллану,
рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре, шҽһҽр тҿзелеше регламентына туры килми
торган иң чик (минималь һҽм (яки) максималь) кҥлҽме һҽм чик параметрлары кеше
гомере яки сҽламҽтлеге, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит, мҽдҽни мирас объектлары ҿчен
куркыныч булса, федераль законнар нигезендҽ мондый җир участокларын һҽм
объектларны куллануга тыю йҿклҽнергҽ мҿмкин.
5. Капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥ, рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре яисҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентына туры килми торган чик параметрлар

мондый объектларны шҽһҽр тҿзелеше регламентына тиешле территориаль зонага
туры китерҥ юлы белҽн генҽ гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин.
Статья 9. Территориаль зоналар
1. Территориаль зоналар исҽпкҽ алып билгелҽнҽ:
җир кишҽрлеклҽреннҽн гамҽлдҽге һҽм планлаштырыла торган файдалануның
тҿрле тҿрлҽренең бер территориаль зонасы чиклҽрендҽ яраштыру мҿмкинлеклҽре;
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең генераль планы
белҽн билгелҽнгҽн функциональ зоналарның һҽм аларның планлаштырыла торган
ҥсеш параметрларының функциональ зоналары һҽм 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. Территориаль зоналар чиклҽре билгелҽнҽ:
автомобиль юллары, урамнар, юллар буенча;
кызыл линиялҽр;
җир кишҽрлеклҽре чиклҽре;
табигый объектларның табигый чиклҽре;
авыл җирлеклҽре чиклҽре;
муниципаль берҽмлек чиклҽре ;
һҽм башка чиклҽр буенча.
3. Территориаль зоналарның чиклҽре бер Территориаль зонаның һҽр җир
участогының кемнеке булу-булмавы талҽплҽрен ҥтҽп билгелҽнҽ (территориаль
зоналарның чиклҽре җир кишҽрлеклҽре чиклҽрен кисҽргҽ тиеш тҥгел).
4. Тҿрле территориаль зоналарда урнашкан берничҽ җир участогыннан бер
җир участогын формалаштыру рҿхсҽт ителми (бер җир участогы берничҽ
территориаль зона чиклҽрендҽ урнашкан була алмый).
5. Һҽр территориаль зона ҿчен кагыйдҽлҽр шҽһҽр тҿзелеше регламенты
билгелҽнҽ.
Статья 10. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
1. Шҽһҽр тҿзелеше Регламенты тарафыннан җир кишҽрлеклҽренең хокукый
режимы, җир кишҽрлеклҽре ҿслеге астында булган һҽм аларны тҿзҥ һҽм алга таба
капиталь тҿзелеш объектларын эксплуатациялҽҥ процессында кулланыла торган
барлык җир кишҽрлеклҽренең хокукый режимы билгелҽнҽ.
2. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары тҥбҽндҽге исҽпкҽ алып билгелҽнҽ:
территориаль зона чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш
объектларын фактта файдалану;
бер территориаль зона чиклҽрендҽ гамҽлдҽге һҽм планлаштырыла торган җир
кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын бер территориаль зона
чиклҽрендҽ яраштыру мҿмкинлеклҽре;
муниципаль берҽмлеклҽрнең территориаль планлаштыру документларында
билгелҽнгҽн функциональ зоналарның һҽм аларның планлаштырыла торган ҥсеш
характеристикалары;
мҽдҽни мирас объектларын, шулай ук аеруча саклана торган 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 кагыла.
4. Шҽһҽр тҿзелеше Регламентының гамҽлдҽ булуы җир кишҽрлеклҽренҽ
кагылмый:
мҽдҽни мирас объектларының (тарихи һҽм мҽдҽни ядкарьлҽрнең) бердҽм
дҽҥлҽт реестрына кертелгҽн һҽйкҽллҽр һҽм ансамбльлҽр территориялҽре
чиклҽрендҽ, шулай ук мҽдҽни мирас объектлары булып торган һҽм мҽдҽни мирас
объектларын карап тоту, реставрациялҽҥ, консервациялҽҥ, торгызу, ремонтлау һҽм
җайлаштыру режимы турында карарлар мҽдҽни мирас объектларын саклау турында
Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кабул ителҽ торган
һҽйкҽллҽр һҽм ансамбльлҽр территориялҽре чиклҽрендҽ;
гомуми файдаланудагы территориялҽр чиклҽрендҽ;
линия объектлары урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм (яки) линия объектлары
белҽн тҽэмин ителгҽн;
файдалы казылма чыгару ҿчен бирелгҽн.
5. Тарихи җирлеклҽр территориялҽренҽ, истҽлекле урыннарга, дҽвалаусҽламҽтлҽндерҥ урыннары һҽм курортлар җирлҽренҽ, территориялҽрдҽн
файдалануның аерым шартлары булган зоналарга карата шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнҽ.
6. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми:
урман фонды җирлҽре;
ҿске сулар белҽн капланган җирлҽр;
запас җирлҽр;
аеруча саклаулы табигать территориялҽре җирлҽре (дҽвалау-савыктыру
урыннары һҽм курортлары җирлҽреннҽн тыш);
авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽр составында авыл хуҗалыгы
җирлҽре;
махсус икътисадый зоналар һҽм алгарышлы социаль-икътисадый ҥсеш
территориялҽре чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽре.
7. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары гамҽлгҽ кертелмҽгҽн яисҽ шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары билгелҽнмҽгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану федераль
законнар нигезендҽ башкарма хакимиятнең вҽкалҽтле федераль органнары, Россия
Федерациясе субъектлары башкарма хакимиятенең вҽкалҽтле органнары яки җирле
ҥзидарҽнең вҽкалҽтле органнары тарафыннан билгелҽнҽ. Урман фонды
җирлҽреннҽн, аеруча саклана торган табигать территориялҽре чиклҽрендҽ урнашкан
җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалану урман хуҗалыгы регламенты,
урман законнары, махсус сакланыла торган табигать территориялҽре турындагы
законнар нигезендҽ аеруча саклана торган табигать территориясе турындагы
нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ.
8. Тиешле территориаль зона чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм
капиталь тҿзелеш объектларына карата шҽһҽр тҿзелеше регламентында
кҥрсҽтелҽлҽр:
җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿрлҽре;
җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки) максималь) кҥлҽмнҽре һҽм
капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның рҿхсҽт ителгҽн иң чик
параметрлары;
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ билгелҽнҽ торган җир
кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын куллануны чиклҽҥ;

территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары
белҽн тҽэмин ителешенең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре һҽм ҽлеге объектларның территориаль яктан халык ҿчен мҿмкин
булган максималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре, ҽгҽр
шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территориаль зона чиклҽрендҽ
территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру
кҥздҽ тотыла.
Статья 11. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренең шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлегенең башка мҽсьҽлҽлҽренҽ карата гамҽллҽре
1. Ҽлеге бҥлектҽ кҥрсҽтелгҽн очраклардан тыш, территориаль зоналар һҽм
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары турында мҽгълҥматлар кулланыла:
территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен
урнаштыру схемасын ҽзерлҽгҽндҽ (ҽлеге схема нигезендҽ тҿзелергҽ тиешле җир
кишҽрлеклҽренең һҽркайсына карата ҽлеге схеманы раслау турында карарда, шул
исҽптҽн җир участогы барлыкка килҽ торган территориаль зона, яисҽ тҿзелҽ торган
җир кишҽрлегенҽ шҽһҽр тҿзелеше регламенты кагылмаса яки тҿзелҽ торган җир
участогы ҿчен шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнмҽгҽн очракта, барлыкка килҽ
торган җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре кҥрсҽтелҽ);
территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽгҽндҽ (территорияне
планлаштыру документларын ҽзерлҽҥ җирлҽрдҽн файдалануның һҽм территориаль
зоналарда тҿзелешнең билгеле бер кагыйдҽлҽренҽ карата гамҽлгҽ ашырылырга
мҿмкин);
җир кишҽрлеклҽренең шҽһҽр тҿзелеше планнарын ҽзерлҽгҽндҽ (җир
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы составында, җир кишҽрлегенҽ шҽһҽр тҿзелеше
регламенты гамҽлдҽ булган очракта, шҽһҽр тҿзелеше регламенты турында
мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ).
2. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре булмаган очракта, федераль
ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны, муниципаль
районнарның җирле ҽһҽмияттҽге объектларын, шҽһҽр тҿзелеше регламентларының
гамҽлдҽ булуы кагылмый торган яисҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
билгелҽнмҽгҽн җир кишҽрлеклҽрендҽ һҽм федераль законнарда каралган башка
очраклардан тыш, тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирҥ рҿхсҽт ителми.
3. Капиталь тҿзелеш объектларына һҽм шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
гамҽллҽре кагылмый торган җир кишҽрлеклҽренҽ карата һҽм шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары билгелҽнми торган җирлҽргҽ карата, кагыйдҽлҽр белҽн, җир
тҿзелеше эшлҽре башкарганда җир кишҽрлеклҽре характеристикаларын билгелҽҥ
максатларында, рҿхсҽт ителгҽн файдалануның рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽре билгелҽнҽ.
4. Кагыйдҽлҽрне раслау яки кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында Карар
кабул ителгҽн очракта, ҽгҽр мондый ҥзгҽрешлҽр белҽн шҽһҽр тҿзелеше регламентын
билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ, территориаль зоналарның чиклҽрен билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ
каралган булса, кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрына белешмҽлҽр кертҥ
ҿчен хокукларны теркҽҥ органына (аларда булган белешмҽлҽр) документлар
җибҽрергҽ тиеш.
III БҤЛЕК Физик һҽм юридик затлар тарафыннан җир кишҽрлеклҽрен һҽм
капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽрен ҥзгҽртҥ турында
нигезлҽмҽ

Статья 12. Тҿп нигезлҽмҽлҽр
1. Рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
куллану тҿрен ҥзгҽртҥ кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрындагы җир
кишҽрлеге яки капиталь тҿзелеш объекты турындагы белешмҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр
кертҥ юлы белҽн башкарыла.
2. Тиешле территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн тҿп һҽм
ярдҽмче тҿрлҽрне куллану шартларында, рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ
җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм капиталь тҿзелеш объектларына хокук иялҽре тарафыннан
мҿстҽкыйль рҽвештҽ тҥбҽндҽге ысуллар белҽн гамҽлгҽ ашырыла:
Хокук иясе кадастр учеты органына рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ
турында гариза, хокук билгели торган документлар, шулай ук тиешле җир кишҽрлеген
территориаль зонага кертҥ турында (Кагыйдҽлҽрдҽн ҿземтҽ) муниципаль берҽмлек
Башкарма комитеты тарафыннан бирелгҽн белешмҽ белҽн, тиешле территориаль
зона турында белешмҽлҽр кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрында булмаган
очракта, кадастр исҽбенҽ алу органына мҿрҽҗҽгать итҽ;
хокук иясе җирле ҥзидарҽ органнарына рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен
ҥзгҽртҥ турында гариза белҽн, җир кишҽрлеге яки капиталь тҿзелеш объектының
характеристикаларын ҥзгҽртҥ турында мҽгълҥматларны мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек
тҽртибендҽ җибҽрҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽ.
3. Тиешле территориаль зона ҿчен шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн башка
тҿргҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрен ҥзгҽртҥ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексы һҽм ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 13 статьясы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ җир
кишҽрлеген яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿренҽ рҿхсҽт алу юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
4. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары гамҽлгҽ кагылмый яисҽ алар ҿчен шҽһҽр
тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган җирлҽрдҽ урнашкан капиталь тҿзелеш
объектларыннан һҽм җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалануның бер
тҿрен ҥзгҽртҥ турындагы карарлар федераль законнар нигезендҽ кабул ителҽ.
5. Тиешле территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿрлҽре исемлегендҽ булмаган җир участокларын һҽм капиталь тҿзелеш
объектларын файдалануның барлык башка тҿрлҽре ҽлеге территориаль зона ҿчен
рҿхсҽт ителми һҽм бары тик ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр керткҽндҽ генҽ рҿхсҽт
ителҽ ала.
Статья 13. Капиталь тҿзелеш объектының яисҽ җир участогыннан шартлы
рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалануга рҿхсҽт бирҥ тҽртибе
1. Җир кишҽрлеген яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҿхсҽт ителгҽн
файдалануга рҿхсҽт бирҥ белҽн кызыксынган физик яки юридик зат (алга таба шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿренҽ рҿхсҽт) шартлы рҽвештҽ
файдалануның рҿхсҽт ителгҽн тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турында гаризаны Комиссиягҽ
җибҽрҽ.
2. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы
карар проекты Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы һҽм ҽлеге бҥлекнең 18
статьясы нигезлҽмҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ торган җҽмҽгать
фикер алышуларында яисҽ гавами тыңлауларда каралырга тиеш.
3. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы
карар проекты буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышулары һҽм гавами тыңлаулар
нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ нигезендҽ Комиссия шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн

куллану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ яки мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында
рекомендациялҽр ҽзерли, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, аларны
муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
4. Ҽлеге статьяның 3 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн рекомендациялҽр нигезендҽ
муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты җитҽкчесе мондый рекомендациялҽр
кергҽн кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿренҽ рҿхсҽт
бирҥ яки мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында Карар кабул итҽ.
Кҥрсҽтелгҽн карар муниципаль хокукый актларны, башка рҽсми мҽгълҥматны
рҽсми бастырып чыгару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ басылып чыгарга тиеш һҽм
«Интернет»челтҽрендҽге муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайтында урнаштырыла.
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 хҽбҽр алынган
кҿннҽн башлап мондый корылма урнашкан җир кишҽрлегенҽ карата яисҽ мондый
тҿзелешне җимергҽнче яисҽ мондый тҿзелешне җимерҥ яисҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры китерҥ турында шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт бирҥ рҿхсҽт ителми, моңа җирле
ҥзидарҽ органы тарафыннан дҽҥлҽт хакимияте башкарма органына, дҽҥлҽт
учреждениесенҽ яисҽ җирле ҥзидарҽ органына, ҥз-ҥзеннҽн ирекле тҿзелеш
билгелҽре булмау яки суд карарының ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн корылманы җимерҥ
яки аны билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерҥ турындагы дҽгъваларны
канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарту турындагы карары законлы кҿченҽ керҥе турында
белдерҥ җибҽрелгҽн Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55
статьясындагы 2 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт учреждениесенҽ яисҽ җирле ҥзидарҽ
органына, ҽлеге хҽбҽрнамҽне карау нҽтиҗҽлҽре буенча кҥрсҽтелгҽн очраклар керми.
6. Физик яки юридик зат шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿренҽ
рҿхсҽт бирҥ яки мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турындагы карарны суд
тҽртибендҽ бҽхҽсле дип игълан итҽргҽ хокуклы.
Статья 14. Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш,
реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт бирҥ тҽртибе
1. Кҥлҽме шҽһҽр тҿзелеше Регламентында билгелҽнгҽн минималь җир
кишҽрлеклҽренең минималь кҥлҽменнҽн ким булган йҽ тҿзелеш ҿчен уңайсыз булган
инженер-геологик яки башка характеристикалары булган конфигурация яисҽ капиталь
тҿзелеш объектларының рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешенең, ҥзгҽртеп коруның чик
параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт сорап мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
2. Техник регламентлар, норматив техник документлар талҽплҽрен ҥтҽгҽндҽ,
капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, реконструкциялҽҥнең чик
параметрларыннан аерым җир участогы ҿчен рҿхсҽт ителҽ.
Капиталь
тҿзелеш
объектларын
рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелешнең,
реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан капиталь тҿзелеш объектларының иң
чик саны, биналарның, корылмаларның иң биеклеге һҽм федераль яки региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр территориялҽре чиклҽрендҽ капиталь тҿзелеш
объектларының архитектур чишелешлҽренҽ карата талҽплҽрнең чиктҽн тыш булуы
рҿхсҽт ителми.
3.
Капиталь
тҿзелеш
объектларын
рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелешнең,
реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан читлҽштерҥгҽ рҿхсҽт алу белҽн
кызыксынган зат комиссиягҽ мондый рҿхсҽт бирҥ турында гариза җибҽрҽ.

4.
Капиталь
тҿзелеш
объектларын
рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелешнең,
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт бирҥ турындагы
карар проекты җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда Россия
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы һҽм ҽлеге бҥлекнең 19 статьясы
нигезлҽмҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ каралырга тиеш.
5. Капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ, ҥзгҽртеп коруның рҿхсҽт ителгҽн чик
параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт бирҥ турындагы карар проекты буенча
җҽмҽгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ нигезендҽ Комиссия мондый рҿхсҽт бирҥ яисҽ кабул ителгҽн карарның
сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында рекомендациялҽр
ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыра һҽм аларны муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты
җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
6. Ҽлеге статьяның 5 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн рекомендациялҽр нигезендҽ авыл
җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе мондый рекомендациялҽр кергҽн кҿннҽн
җиде кҿн эчендҽ капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең,
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларыннан читлҽштерҥгҽ рҿхсҽт бирҥ яки
мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында Карар кабул итҽ.
7. Җирле ҥзидарҽ органына Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының
55.32 статьясындагы 2 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте башкарма
органыннан, вазыйфаи заттан, дҽҥлҽт учреждениесеннҽн яисҽ җирле ҥзидарҽ
органыннан ҥз белдегең белҽн тҿзелешне ачыклау турында хҽбҽрнамҽ кергҽн кҿннҽн,
мондый тҿзелеш урнашкан җир кишҽрлегенҽ карата капиталь тҿзелеш
объектларының рҿхсҽт ителгҽн иң чик параметрларыннан кире кагуга, аны сҥткҽнчегҽ
яки билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китерҥгҽ рҿхсҽт бирелми, бу хҽбҽрнамҽне җирле
ҥзидарҽ органы, вазыйфаи затка, дҽҥлҽт учреждениесенҽ яисҽ җирле ҥзидарҽ
органына, Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2
ҿлеше нигезендҽ, ҽлеге хҽбҽрнамҽ алынган, ҥз белдеклҽре белҽн корылма
билгелҽре булмау судның ҥз белдегең белҽн корылманы сҥтҥ яки аны билгелҽнгҽн
талҽплҽргҽ туры китерҥ турындагы дҽгъва талҽплҽрен канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарту
турындагы карары каралмавы яисҽ законлы кҿченҽ керҥе турында белдерҥ
җибҽрелгҽн.
8. Физик яки юридик зат рҿхсҽт ителгҽн капиталь тҿзелеш, реконструкция
объектларының чик параметрларыннан читлҽштерҥгҽ рҿхсҽт бирҥ яки мондый рҿхсҽт
бирҥдҽн баш тарту турындагы карарны суд тҽртибендҽ бҽхҽсле дип игълан итҽргҽ
хокуклы.
9.
Капиталь
тҿзелеш
объектларын
рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелеш,
реконструкциялҽҥнең чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт бирҥ рҿхсҽт ителми,
ҽгҽр мондый тайпылышлар шҽһҽр яны территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек
объектларын куллану чиклҽренҽ туры килмҽсҽ.
IV БҤЛЕК Территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽҥ турында
нигезлҽмҽ
Статья 15. Тҿп нигезлҽмҽлҽр
1. Территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽҥ территориялҽрне
тотрыклы ҥстерҥне тҽэмин итҥ, шул исҽптҽн планлаштыру структурасы
элементларын (кварталлар, микрорайоннар, башка элементлар) бҥлеп бирҥ, җир
кишҽрлеклҽре чиклҽрен билгелҽҥ, капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру
зоналары чиклҽрен билгелҽҥ максатларында гамҽлгҽ ашырыла.

2. Территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽҥ территориаль
зоналардан файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре һҽм (яки) муниципаль
районнарның территориаль планлаштыру схемалары, җирлеклҽрнең, шҽһҽр
округларының генераль планнары белҽн билгелҽнгҽн планлаштыру структурасының
бер яки берничҽ катнаш элементларына карата гамҽлгҽ ашырыла.
3. Территорияне планлаштыру буенча документлар ҽзерлҽҥ территориаль
планлаштыру документлары, җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре (линияле
объектларны урнаштыруны кҥздҽ тоткан территорияне планлаштыру буенча
документларны
ҽзерлҽҥдҽн
тыш)
нигезендҽ;
коммуналь
инфраструктура
системаларын комплекслы ҥстерҥ программалары, транспорт инфраструктурасын
комплекслы ҥстерҥ программалары, социаль инфраструктураны комплекслы ҥстерҥ
программалары,
шҽһҽр
тҿзелеше
проектлаштыру
нормативлары,
техник
регламентлар, кагыйдҽлҽр җыелмасы талҽплҽре нигезендҽ; Россия Федерациясе
халыкларының бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертелгҽн мҽдҽни мирас объектлары
(тарихи һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽр) территориялҽре чиклҽрен, ачыкланган мҽдҽни мирас
объектлары территориялҽре чиклҽрен, территориялҽрне файдалануның аерым
шартлары булган зоналар чиклҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла.
4. Территорияне планлаштыру буенча документлар тҿрлҽренҽ керҽ:
территорияне планлаштыру проекты;
территорияне межалау проекты.
5. Территорияне планлаштыру проектын ҽзерлҽҥ максаты белҽн тормышка
ашырыла:
планировка структурасы элементларын аерып чыгару;
гомуми файдаланудагы территориялҽр чиклҽрен билгелҽҥ (кызыл линиялҽр
урнаштыру юлы белҽн);
капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру планлаштырыла торган зоналар
чиклҽрен билгелҽҥ;
территориянең планлаштырылган ҥсешенең характеристикаларын һҽм
чиратлылыгын билгелҽҥ.
6. Территорияне межалау проектын ҽзерлҽҥ максаты белҽн башкарыла:
тҿзелҽ торган һҽм ҥзгҽртелҽ торган җир кишҽрлеклҽре чиклҽрен билгелҽҥ;
территория чиклҽрендҽ яңа капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру
планлаштырылмаган территориялҽр ҿчен Кызыл линиялҽрне билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ, юкка
чыгару, шулай ук территория чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеген барлыкка китерҥ
һҽм (яки) ҥзгҽртҥ белҽн бҽйле Кызыл линиялҽрне билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ, юкка чыгару
ҿчен, мондый билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ гомуми файдаланудагы территория чиклҽрен ҥзгҽртҥ,
юкка чыгару бары тик гомуми файдаланудагы территория чиклҽрен ҥзгҽртҥне кҥздҽ
тотмаган очракта, территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ буенча
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотылмаган
Территорияне ызанлау проектын ҽзерлҽгҽндҽ барлыкка килҽ торган һҽм (яки)
ҥзгҽртелҽ торган җир кишҽрлеклҽренең чиклҽрен билгелҽҥ шҽһҽр тҿзелеше
регламентлары һҽм эшчҽнлекнең конкрет тҿрлҽре ҿчен җир кишҽрлеклҽре бҥлеп
бирҥ нормалары, федераль законнар һҽм Россия Федерациясе субъектлары
законнары белҽн билгелҽнгҽн башка талҽплҽр, техник регламентлар, кагыйдҽлҽр
җыелмасы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
7. Расланган планлаштыру проектлары һҽм территорияне межалау проектлары
нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнары территориаль зоналар чиклҽрен һҽм капиталь
тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзҥ һҽм реконструкциялҽҥнең шҽһҽр тҿзелеше
Регламентында билгелҽнгҽн чик параметрларын тҿгҽллҽштерҥ ҿлешендҽ ҽлеге
кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертергҽ хокуклы.

8. Территорияне планлаштыру документларына карата гомуми талҽплҽр, аны
карап тоту, ҽзерлҽҥ һҽм раслау тҽртибе Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексы, «Татарстан Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында» 2010
елның 25 декабрендҽге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, башка
норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.
V БҤЛЕК Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча
җҽмҽгать фикер алышулары яки ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ турында нигезлҽмҽ
Статья 16. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча
җҽмҽгатьчелек фикер алышуларын һҽм ачык тыңлауларын оештыру һҽм ҥткҽрҥ
буенча гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Иҗтимагый фикер алышулар яки ачык тыңлаулар кеше тормышының уңай
шартларына, җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм капиталь тҿзелеш объектларына хокук
иялҽренең хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен ҥтҽҥ максатыннан ҥткҽрелҽ.
2. Иҗтимагый фикер алышулар яисҽ ачык тыңлаулар Россия Федерациясе
Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Муниципаль
берҽмлек уставы, ҽлеге кагыйдҽлҽр, башка норматив хокукый актлар нигезендҽ
ҥткҽрелҽ.
3. Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽре буенча
иҗтимагый фикер алышуларга яисҽ ачык тыңлауларга чыгарыла:
җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проекты, җирдҽн файдалану һҽм
тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектлары;
территориялҽрне планлаштыру проектлары һҽм территорияне межалау
проектлары, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында каралган
очраклардан тыш;
җир кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын шартлы рҽвештҽ
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренҽ рҿхсҽтлҽр бирҥ турында карарлар проектлары;
рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥнең
иң чик параметрларыннан тайпылуга рҿхсҽт бирҥ турындагы карар проектлары.
4. Җҽмҽгать фикер алышуларын яки халык алдында тыңлауларны оештыру
һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге халкына
җҽмҽгать фикер алышулары яки гавами тыңлаулар башлануы турында хҽбҽр итҥне,
тиешле проект белҽн танышуны, муниципаль берҽмлек халкының җҽмҽгать фикер
алышуларында яки гавами тыңлауларында катнашуын тҽэмин итҽ торган башка
чараларны, кабул ителгҽн карарларның дҽлиллҽнгҽн нигезлҽнҥен дҽ кертеп,
җҽмҽгатьчелек фикер алышуларының яки гавами тыңлауларының нҽтиҗҽлҽрен
бастыруны (халыкка җиткерҥне) кҥздҽ тотарга тиеш.
5. Җҽмҽгать фикер алышуларын, гавами тыңлауларны оештыру һҽм ҥткҽрҥ
тҽртибе һҽм башка ҥзенчҽлеклҽре Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының
5.1 статьясы нигезлҽмҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн.
Статья 17. Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проекты, җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектлары буенча
җҽмҽгать тыңлаулары яисҽ гавами тыңлаулар ҥткҽрҥ ҥзенчҽлеклҽре
1. Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре проекты яки
аларга ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектлары буенча җҽмҽгать тыңлаулары яисҽ муниципаль

берҽмлек башлыгы карары нигезендҽ кагыйдҽлҽр проектын ҽзерлҽҥ комиссиясе
тарафыннан ҥткҽрелҽ.
2. Кагыйдҽлҽр проекты буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышуларының яки ачык
тыңлауларның дҽвамлылыгы мондый проект басылып чыккан кҿннҽн ике һҽм дҥрт
айдан да ким тҥгел.
3. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿлешендҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта,
конкрет территориаль зона ҿчен билгелҽнгҽн шҽһҽр тҿзелеше регламентына
ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿлешендҽ, кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ буенча җҽмҽгатьчелек
фикер алышулары яки гавами тыңлаулар территориаль зона чиклҽрендҽ ҥткҽрелҽ,
аның ҿчен мондый шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнгҽн. Бу очракларда
иҗтимагый фикер алышулар яки ачык тыңлаулар ҥткҽрҥ вакыты бер айдан да артык
була алмый.
4. Кагыйдҽлҽрне шҽһҽр яны территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек
объектларыннан файдалану чиклҽҥлҽре белҽн тҽңгҽллҽштергҽн очракта, шулай ук 20
статьяның 2 ҿлешендҽге г – пунктларында кҥрсҽтелгҽн туры килмҽҥлҽрне бетерҥ
очракларында җҽмҽгатьчелек фикер алышулары яисҽ гавами тыңлаулар ҥткҽрелми.
Статья 18. Җир кишҽрлеген яки капиталь тҿзелеш объектын шартлы рҽвештҽ
рҿхсҽт ителгҽн файдалануга рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты буенча
җҽмҽгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар
1. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлеген яки капиталь тҿзелеш
объектын файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ тҽртибе Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексы һҽм ҽлеге бҥлекнең 13 статьясы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ
билгелҽнҽ.
2. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы
карар проекты җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда фикер
алышырга тиеш. Иҗтимагый фикер алышуларны яисҽ ачык тыңлауларны оештыру
һҽм уздыру комиссия тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
3. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн җир участогын яки капиталь тҿзелеш
объектын ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ тискҽре йогынты ясарга мҿмкин булса, гавами
тыңлаулар мондый тискҽре йогынты куркынычына дучар булган җир кишҽрлеклҽре
һҽм капиталь тҿзелеш объектлары хокуклары иялҽре катнашында ҥткҽрелҽ.
4. Комиссия тҥбҽндҽге затларга шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турында карар проекты буенча җҽмҽгатьчелек фикер
алышуларын яисҽ ачык тыңлауларын ҥткҽрҥ турында хҽбҽр җибҽрҽ:
ҽлеге рҿхсҽт соратып алына торган җир кишҽрлеге белҽн гомуми чиклҽре
булган җир кишҽрлеклҽренең хокук иялҽренҽ;
ҽлеге рҿхсҽт соратып алына торган объектлар җир кишҽрлеге белҽн гомуми
чиклҽре булган җир кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан капиталь тҿзелеш объектларының
хокукка ия булучыларына;
ҽлеге рҿхсҽт соратып алына торган капиталь тҿзелеш объектының бер ҿлеше
булган биналарның хокук иялҽренҽ.
Кҥрсҽтелгҽн хҽбҽрлҽр кызыксынган затның шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн
куллану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы гаризасы кергҽн кҿннҽн соң ун кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча җибҽрелҽ.
5. Җҽмҽгать фикер алышуларын яисҽ гавами тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында
бҽялҽмҽ бастырылганчы аларны уздыру турында муниципаль берҽмлек халкына
хҽбҽр иткҽн кҿннҽн алып җҽмҽгать фикер алышуларын яисҽ гавами тыңлауларын
ҥткҽрҥ вакыты муниципаль берҽмлек уставы һҽм (яисҽ) муниципаль берҽмлекнең

вҽкиллекле органының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ һҽм бер айдан да
артык була алмый.
6. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы
карар проекты буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышуларын яки гавами тыңлауларын
оештыру һҽм ҥткҽрҥ белҽн бҽйле чыгымнарны мондый рҿхсҽтне бирҥ белҽн
кызыксынган физик яки юридик зат тҥли.
7. Капиталь тҿзелеш объектының җир участогыннан яисҽ объектыннан шартлы
рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре шҽһҽр тҿзелеше регламентына җҽмҽгать
фикер алышулары яки физик яки юридик зат инициативасы буенча шартлы рҽвештҽ
рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ белҽн кызыксынучы гавами тыңлаулар
ҥткҽргҽннҽн соң җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ
ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелсҽ, мондый затка шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы карар иҗтимагый фикер алышулар яисҽ
гавами тыңлаулар ҥткҽрмичҽ генҽ кабул ителҽ.
Статья 19. Рҿхсҽт ителгҽн капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның,
ҥзгҽртеп коруның иң чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт бирҥ мҽсьҽлҽсе
буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышулары яки гавами тыңлаулар
1.
Капиталь
тҿзелеш
объектларын
рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелешнең,
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт бирҥ тҽртибе
Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы һҽм ҽлеге бҥлекнең 14 статьясы
нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
2. Капиталь тҿзелеш объектларын рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, ҥзгҽртеп
коруның чик параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт бирҥ турындагы карар проекты
җҽмҽгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда фикер алышырга тиеш.
Иҗтимагый фикер алышуларны яисҽ ачык тыңлауларны оештыру һҽм уздыру
комиссия тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
3.
Капиталь
тҿзелеш
объектларын
рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелеш,
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрларыннан читлҽштерҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы
карар проекты буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышуларын яки гавами тыңлауларын
оештыру һҽм ҥткҽрҥ белҽн бҽйле чыгымнарны мондый рҿхсҽтне бирҥ белҽн
кызыксынган физик яки юридик зат тҥли.
VI БҤЛЕК Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ
турында нигезлҽмҽ
Статья 20. ҖИРДҼН ФАЙДАЛАНУ ҺҼМ ТҾЗЕЛЕШ КАГЫЙДҼЛҼРЕНҼ
ҤЗГҼРЕШЛҼР КЕРТҤ ТҼРТИБЕ
1. Ҽлеге кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 31-33 статьяларында каралган тҽртиптҽ һҽм нигезлҽрдҽ башкарыла.
2. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ мҽсьҽлҽсен карау ҿчен нигез булып тора:
а) җирлекнең генераль планы һҽм (яки) муниципаль районның территориаль
планлаштыру схемасына кҥрсҽтелгҽн генераль планга һҽм (яки) территориаль
планлаштыру схемасына ҥзгҽрешлҽр кертҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн
территориаль планлаштыру кагыйдҽлҽренҽ туры килмҽҥ;
б) Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан вҽкалҽтле федераль башкарма
хакимият органыннан Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн срокларда
ҥтҽҥ ҿчен, шҽһҽр яны территориясендҽ билгелҽнгҽн, кагыйдҽлҽрдҽ рҿхсҽт ителгҽн

кҥчемсез милек объектларыннан файдалану чиклҽҥлҽрен бетерҥ турында
кҥрсҽтмҽлҽр керҥ;
в) территориаль зоналар чиклҽрен ҥзгҽртҥ, шҽһҽр тҿзелеше регламентларын
ҥзгҽртҥ турында тҽкъдимнҽр керҥ;
г) шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасында кҥрсҽтелгҽн территориялҽрдҽн,
мҽдҽни мирас объектлары территориялҽреннҽн файдалануның махсус шартлары
булган зоналар чиклҽренең урнашу урыны турында белешмҽлҽрнең Бердҽм дҽҥлҽт
кҥчемсез мҿлкҽт реестрында кҥрсҽтелгҽн зоналар, территориялҽр чиклҽренең
урнашу урынын тасвирлауга туры килмҽве;
д) шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрнең тулысынча яки
ҿлешчҽ федераль, региональ һҽм җирле ҽһҽмияттҽге территориялҽрдҽн
файдалануның махсус шартлары булган зоналар чиклҽрендҽ урнашкан, кҥчемсез
мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында булган, мондый зоналар, территориялҽр
чиклҽрендҽ кҥчемсез милек объектларыннан файдалану чиклҽренҽ тулысынча яисҽ
ҿлешчҽ туры килмҽве;
е) территорияне файдалануның аерым шартлары булган зонаның яшҽешен
ҥзгҽртҥ, туктату, мҽдҽни мирас объекты, федераль ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек
территориясе, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрен билгелҽҥ,
ҥзгҽртҥ.
3. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында тҽкъдимнҽр Комиссиягҽ җибҽрелҽ:
федераль башкарма хакимият органнары, Кагыйдҽлҽр федераль ҽһҽмияттҽге
капиталь тҿзелеш объектларының эшлҽвенҽ, урнашуына комачауларга мҿмкин
булган очракларда;
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, ҽгҽр кагыйдҽлҽр
региональ ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш объектларының эшлҽвенҽ, урнашуына
комачауларга мҿмкин булган очракларда;
муниципаль районның җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан кагыйдҽлҽр
муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге капиталь тҿзелеш объектларының
эшлҽвенҽ, урнашуына комачауларга мҿмкин булган очракларда;
җирлекнең тиешле территориясендҽ җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып
баруны җайга салу тҽртибен камиллҽштерергҽ кирҽк булган очракларда җирле
ҥзидарҽ органнары тарафыннан;
физик яисҽ юридик затлар тарафыннан инициатив тҽртиптҽ яки 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.
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проекты, кагыйдҽлҽрне шҽһҽр яны
территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектларыннан файдалану чиклҽренҽ
туры китерҥне кҥздҽ тоткан, комиссия тарафыннан каралырга тиеш тҥгел.
4. Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 31 статьясындагы 3.1
ҿлеше нигезендҽ, кагыйдҽлҽр белҽн тҽэмин ителмҽгҽн очракта, җирлек
территориясендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге
объектларны, муниципаль районның җирле ҽһҽмияттҽге объектларны (линия
объектларыннан тыш) территориаль планлаштыру документларында каралган
объектларны (линияле объектлардан тыш) урнаштыру мҿмкинлеге кҥрсҽтелгҽн
объектларны урнаштыруны тҽэмин итҥ максатларында Югары Ослан муниципаль
районы Башлыгына юллыйлар.

Бу очракта Югары Ослан муниципаль районы башлыгы Кагыйдҽлҽргҽ шундый
талҽп алынганнан соң 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 аэродром
территориясендҽ билгелҽнгҽн икътисадый һҽм башка эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру
ҿлешендҽ кулланылмый.
Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
вҽкалҽтле вҽкиленнҽн федераль башкарма хакимият органы кергҽннҽн соң,
кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында Карар кабул итҽргҽ тиеш. Кҥрсҽтелгҽн
кҥрсҽтмҽ муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан суд тҽртибендҽ шикаять
бирелергҽ мҿмкин.
Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥне
тҽэмин итҽ, аларны шҽһҽр яны территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек
объектларыннан файдалану чиклҽренҽ туры китерҥ ҿлешендҽ, алты айдан да
артмаска тиеш.
6. Ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽге г-е пунктларында каралган очракларда
дҽҥлҽт хакимиятенең башкарма органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органы, мҽдҽни мирас
объектлары территориялҽре чиклҽрен, территориялҽре чиклҽрен билгелҽҥгҽ,
федераль ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр территориялҽре чиклҽрен, тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге тарихи җирлеклҽр чиклҽрен раслауга вҽкалҽтле, Югары Ослан
муниципаль районы башлыгына мондый зоналар, территориялҽр, федераль
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр территориялҽре территориялҽрен, тарихи җирлеклҽр
территориялҽрен, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге тарихи җирлеклҽр территориялҽрен
файдалануның аерым шартлары булган зоналар чиклҽрен билгелҽҥ.
Кҥрсҽтелгҽн очракта, шулай ук территориядҽн файдалануның аерым шартлары
булган зонаны билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ яки гамҽлдҽн чыгару турында, Мҽдҽни мирас
объекты территориясе чиклҽре турында мҽгълҥматларның хокукларын теркҽҥ
органыннан килгҽн очракта йҽ ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽге 2 пунктында каралган
нигезлҽрнең ачыкланганнан соң, Югары Ослан муниципаль районы башлыгы
кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ турында Карар кабул итҽргҽ тиеш.
Федераль ҽһҽмияттҽге тарихи җирлеклҽр 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 файдалануны чиклҽҥ
билгелҽҥ ҿлешендҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ 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, территориядҽн файдалануның
махсус шартлары булган зонаның яшҽешен билгелҽҥ, ҥзгҽртҥ яисҽ туктату, мҽдҽни
мирас объекты территориясе чиклҽре турында яки Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ
ҿчен шушы статьяның 2 ҿлешендҽ каралган нигезлҽр ачыкланган кҿннҽн башлап,
аны теркҽҥ органыннан белешмҽлҽр керҥ, территориялҽрдҽн файдалану шартлары
булган зоналар яшҽҥне туктату турында белешмҽлҽр теркҽҥ органыннан кергҽн
кҿннҽн алып алты айдан арта алмый
7. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿчен ҽлеге статьяның 4 һҽм 5 ҿлешлҽрендҽ
каралган очракларда, шулай ук ҽлеге статьяның 2 ҿлешендҽге г – е пунктларында

кҥрсҽтелгҽн туры килмҽҥлҽрне бетерҥ очракларында җҽмҽгатьчелек фикер
алышуларын яисҽ гавами тыңлауларын ҥткҽрҥ талҽп ителми.
8. Комиссия, кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ очракларыннан тыш, шҽһҽр яны
территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектларыннан файдалану чиклҽренҽ
туры китерҥ ҿлешендҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ очракларыннан тыш, һҽм ҽлеге статьяның 2
ҿлешендҽге 2 пунктларында кҥрсҽтелгҽн туры килмҽҥлҽрне бетерҥ очракларында,
кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽреш кертҥ турында тҽкъдим кергҽн кҿннҽн алып утыз кҿн эчендҽ
бҽялҽмҽ ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыра, анда мондый тҽкъдимне кире кагуның
сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ яисҽ кире кагу турында
тҽкъдимнҽр тупланган һҽм бу Бҽялҽмҽне муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты
җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
9. Муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты җитҽкчесе, комиссия
Бҽялҽмҽсендҽ булган тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып, утыз кҿн эчендҽ кагыйдҽлҽргҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ яки кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында
тҽкъдимне кире кагу турында Карар кабул итҽ һҽм мондый карарның кҥчермҽсен
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ җибҽрҽ.
10. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ турындагы карарда
кҥрсҽтелгҽн проектны ҽзерлҽҥ буенча эшлҽрне ҥткҽрҥ тҽртибе һҽм сроклары, проект
ҿстендҽ эшлҽрне оештыруга кагылышлы башка нигезлҽмҽлҽр булырга тиеш.
11. Муниципаль берҽмлек башкарма комитеты кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ
проектын ҽзерлҽҥ турында Карар кабул ителгҽннҽн соң ун кҿн эчендҽ мондый
карарны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кабул итҥ турында хҽбҽр бастыруны (халыкка
җиткерҥне) тҽэмин итҽ. Хҽбҽрдҽ кҥрсҽтелҽ:
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ буенча эшлҽрне ҥткҽрҥ
тҽртибе һҽм сроклары;
кызыксынган затларның тҽкъдимнҽрен Комиссиягҽ җибҽрҥ тҽртибе;
эшлҽрне оештыруның башка мҽсьҽлҽлҽре.
Кагыйдҽлҽрне шҽһҽр яны территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек
объектларыннан файдалану чиклҽҥлҽренҽ туры китергҽн очракта, шулай ук ҽлеге
статьяның 2 ҿлешендҽге г – пунктларында кҥрсҽтелгҽн туры килмҽҥлҽрне бетерҥ
очракларында, проектка ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽҥ турында Карар кабул
итҥ турында хҽбҽрлҽрне бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) талҽп ителми.
12. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын ҽзерлҽгҽннҽн соң, муниципаль
берҽмлек Башкарма комитеты комиссия тарафыннан тҽкъдим ителгҽн проектны
техник
регламентларның,
территориаль
планлаштыру
документларының
талҽплҽренҽ туры килҥ-килмҽвен тикшерҽ.
13. Кҥрсҽтелгҽн тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль берҽмлек Башкарма
комитеты муниципаль берҽмлек башлыгы кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын
яисҽ ҽлеге статьяның 10 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документларга туры
килмҽве ачыкланган очракта, комиссиягҽ эшлҽп бетерҥ ҿчен җибҽрҽ.
14. Муниципаль берҽмлек башлыгы кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын
алганда, проект буенча җҽмҽгатьчелек фикер алышуларын яисҽ ачык тыңлауларын
проект алган кҿннҽн соң ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча уздыру турында Карар кабул
итҽ.
15. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проекты буенча иҗтимагый фикер
алышулар яисҽ ачык тыңлаулар ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 17 статьясы нигезлҽмҽлҽре
нигезендҽ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, башка норматив хокукый
актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ.
16. Чиклҽрендҽ шҽһҽр яны территориясе тулысынча яисҽ ҿлешчҽ урнашкан
муниципаль берҽмлек территориясенҽ карата ҽзерлҽнгҽн кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр

кертҥ проекты, мондый проект буенча җҽмҽгать фикер алышулары һҽм гавами
тыңлаулар ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽннҽн соң ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча,
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органына
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органына
юлланырга тиеш.
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан вҽкалҽтле федераль башкарма
хакимият органы, Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проекты шҽһҽр яны
территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектларыннан файдалану
чиклҽҥлҽренҽ каршы килсҽ, кҥрсҽтелгҽн проект кергҽн кҿннҽн соң ун кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча, муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органына шҽһҽр яны
территориясендҽ билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объектларыннан файдалану
Кагыйдҽлҽренҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын раслаганда мҽҗбҥри ҥтҽлергҽ тиешле,
шҽһҽр яны территориясендҽ билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽргҽ туры китерҥ турында кҥрсҽтмҽ
җибҽрҽ. Кҥрсҽтелгҽн кҥрсҽтмҽ муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
тарафыннан суд тҽртибендҽ шикаять бирелергҽ мҿмкин.
17. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр җирле ҥзидарҽ органнарының норматив хокукый
актларын, башка рҽсми мҽгълҥматны рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып чыгарылырга тиеш һҽм «Интернет» челтҽрендҽ
муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайтында урнаштырыла.
18. Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр территориаль планлаштыруның федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ проектын
раслаганнан соң ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча урнаштырылырга тиеш.
19. Россия Федерациясе Һава кодексы нигезендҽ билгелҽнгҽн шҽһҽр яны
территориясе тулысынча яисҽ ҿлешчҽ муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ урнашкан
очракта, мондый муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы расланган
Кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча,
территориаль планлаштыруның федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында
кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң электрон формада һҽм (яисҽ) почта аша
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органына
ҽлеге ҥзгҽрешлҽрне территориаль планлаштыруның федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат
системасында урнаштыру турында хҽбҽр итҽ.
20. Физик һҽм юридик затлар кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турындагы
карарны суд тҽртибендҽ бҽхҽсле дип игълан итҽргҽ хокуклы.
VII БҤЛЕК . Җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш мҽсьҽлҽлҽрен җайга салу
турында нигезлҽмҽ
Статья 21. Территориаль зоналар чиклҽре турында мҽгълҥматларны Кҥчемсез
милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертҥ
1. Территориаль зоналар чиклҽре турындагы мҽгълҥматларны Кҥчемсез
милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертҥ кагыйдҽлҽре «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт
теркҽвенҽ алу турында» 13.07.2015 ел, № 218-ФЗ Федераль законның (03.08.2018 ел
редакциясендҽ) 34 статьясы нигезлҽмҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
2. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр нигезендҽ җир кишҽрлеклҽре, торак пунктлар яки
муниципаль берҽмлеклҽрнең Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрындагы чиклҽрен
билгелҽҥдҽ ялгышларны исҽпкҽ алып билгелҽнгҽн территориаль зоналар билгелҽнҽ.
Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында мҽгълҥматлар булмаган торак
пунктларның чиклҽренҽ карата аларның чиклҽрен билгелҽҥдҽ хаталар исҽпкҽ
алынмый.

3. Чиклҽре җир кишҽрлеклҽре, торак пунктларның яисҽ муниципаль
берҽмлеклҽрнең Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрындагы чиклҽрен билгелҽҥдҽ
ялгышларны исҽпкҽ алып билгелҽнгҽн территориаль зоналар ҽлеге бҥлекнең
кушымтасында чагылыш тапкан.
4. Ҽлеге бҥлеккҽ кушымта материаллары, кагыйдҽлҽргҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ
процедурасын тормышка ашырмыйча, җир тҿзелеше эшлҽрен башкарганда,
тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ мҿмкин.

II ҾЛЕШ. ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАСЫ
VIII БҤЛЕК. «Югары Ослан авыл җирлеге»
территориясенең шҽһҽр тҿзелеше зоналашуы карталары

муниципаль

берҽмлеге

Статья 22. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар
1. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыруның кҥрсҽтелгҽн картасы ҽлеге
Кагыйдҽлҽрнең аерылгысыз ҿлеше булып тора (1 нче кушымта).
2. Кҥрсҽтелгҽн картада территориаль зоналар чиклҽре һҽм аларның код
билгелҽмҽлҽре кҥрсҽтелгҽн. Территориаль зоналар чиклҽре ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 9
статьясы нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ билгелҽнгҽн.
3. «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
урнашкан һҽм шҽһҽр тҿзелеше зоналары картасында кҥрсҽтелгҽн территориаль
зоналар составына керҽ:
шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территориаль зоналар;
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары гамҽлгҽ керми торган җир кишҽрлеклҽре
булган территориаль зоналар;
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнми торган җирлҽр булган
территориаль зоналар.
Шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территориаль зоналар:
Ж1-индивидуаль торак йортлар тҿзҥ зонасы;
Ж2 -азкатлы һҽм урта катлы торак йортлар тҿзелеше зонасы;
Д1-кҥп функцияле иҗтимагый-эшлекле тҿзелеш зонасы;
И1-инженерлык инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ зонасы;
ПК1-сҽнҽгать предприятиелҽренең җитештерҥ зонасы;
СХ3-авыл хуҗалыгы җитештерҥе объектлары зонасы;
СХ4-бакчачылык зонасы;
Р1-табигый ландшафтлар зонасы;
Р2-рекреация һҽм туризм объектлары зонасы;
СН1-махсус билгелҽнештҽге объектлар зонасы;
Шҽһҽр тҿзелеше регламентларының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган җир
кишҽрлеклҽре булган территориаль зоналар:
юк.
Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнмҽгҽн җирлҽр булган территориаль
зоналар:
СХ1-авыл хуҗалыгы җирлҽре зонасы;
ЛФ – урман фонды зонасы;
ВО- су объектлары зонасы.
4. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасында мҽҗбҥри тҽртиптҽ
территориялҽр билгелҽнҽ, алар чиклҽрендҽ, мондый эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыруны
планлаштырган очракта, территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ буенча
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла. Мондый территориялҽрнең чиклҽре бер яки
берничҽ территориаль зона чиклҽре буенча билгелҽнҽ.
Территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ
ашыру кҥздҽ тотыла торган территориялҽр чиклҽре җирле ҥзидарҽнең вҽкалҽтле
органы карары һҽм территорияне комплекслы ҥстерҥ турында җирле ҥзидарҽнең
вҽкалҽтле органы яисҽ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ
мондый шартнамҽ тҿзҥ хокукына ия башка затлар тарафыннан ачык аукцион

җиңҥчесе арасында тҿзелгҽн территорияне комплекслы ҥстерҥ турында шартнамҽ
нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн территорияне планлаштыру документы нигезендҽ билгелҽнҽ.
Территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ буенча эшчҽнлекне тормышка
ашыру кҥздҽ тотылган территориялҽр «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль
берҽмлеге чиклҽрендҽ билгелҽнмҽгҽн, шуңа бҽйле рҽвештҽ ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең
материалларында кҥрсҽтелмҽгҽн.
Статья 23. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру
файдалануның аерым шартлары булган зоналар чиклҽре

картасы.

Территорияне

1. Шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыруның кҥрсҽтелгҽн картасы ҽлеге
Кагыйдҽлҽрнең аерылгысыз ҿлеше булып тора (2 нче кушымта).
2. Кҥрсҽтелгҽн картада Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җир
кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын куллануга ҿстҽмҽ чиклҽҥлҽр
йҿкли торган бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрына кертелгҽн территориялҽрдҽн
файдалануның аерым шартлары булган зоналарның чиклҽре кҥрсҽтелгҽн.
3. Җир кишҽрлеклҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектлары, алар махсус
шартлары булган территориялҽрдҽн файдалану режимнарына, законнарда, башка
норматив хокукый актларда билгелҽнгҽн режимнарга туры килми, ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ
туры килми.
4. Территорияне файдалануның аерым шартлары булган зоналар чиклҽреннҽн
тыш, шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру картасында мҽдҽни мирас объектларының,
ачыкланган мҽдҽни мирас объектларының, мҽдҽни мирас объектларының, мҽдҽни
мирас объектларының, тарихи җирлеклҽр территориялҽренең урнашу урыннары
кҥрсҽтелҽ.
Статья 24. 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 чагыла.
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналарының билгелҽнгҽн чиклҽре булмау
сҽбҽпле, ҽлеге Карта ҽзерлҽнми.

III ҾЛЕШ. ШҼҺҼР ТҾЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ
IX БҤЛЕК. Капиталь тҿзелеш объектларының һҽм җир участокларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽрен, җир кишҽрлеклҽренең чик кҥлҽмнҽрен һҽм рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелеш, реконструкция объектларының чик параметрларын билгелҽҥ
ҿлешендҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
Статья 25. Шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территориаль
зоналар
2. Ж1-Шҽхси торак тҿзелеше зонасы
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн
файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки) максималь)
кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
урам-юл
челтҽренҽ чыга
Тҿп бинаның иң
торган җир
чик катлары – 3
кишҽрлеге
(мансардны да
яклары ҿчен-3 м;
кертеп), ярдҽмче
җир
корылмалар-1;
кишҽрлегенең
Тҿп корылманың
башка яклары
минималь –
иң чик биеклеге-10
ҿчен Шҽхси торак 1000 кв. м;
м; ярдҽмче
билгелҽнми.
2.1
тҿзелеше
максималь
билгелҽнми
корылмалар-3,5 м
Барлыкка килгҽн
ҿчен
–
(яссы тҥбҽ белҽн),
тҿзелеш
билгелҽнми
4,5 м (биек тҥбҽ
шартларында
белҽн, кыекта
чигенҥне киметҥ
биеклек).
яки кызыл линия
Коймаларның
буенча
максималь
биналарның,
биеклеге-2,0 м.
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
Шҽхси
минималь – Тҿп бинаның иң
урам-юл
ярдҽмче
1000 кв. м; чик катлары – 3
челтҽренҽ чыга
2.2
хуҗалык
максималь (мансардны да
билгелҽнми торган җир
алып бару
–
кертеп), ярдҽмче
кишҽрлеге
ҿчен
билгелҽнми корылмалар-1;
яклары ҿчен-3 м;

Тҿп корылманың
иң чик биеклеге-10
м; ярдҽмче
корылмалар-3,5 м
(яссы тҥбҽ белҽн),
4,5 м (биек тҥбҽ
белҽн, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
билгелҽнми 12.0
участоклары
(территориял
ҽр)
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Торак
тҿзелешенҽ
2.7
билгелҽнми билгелҽнми
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
Гараж
билгелҽнеше
2.7.1
билгелҽнми билгелҽнми
ндҽге
объектлар
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре

2.1.1

Азкатлы
кҥпфтирлы
торак
тҿзелеше

2.3

Блокланган
торак
тҿзелеше

җир
кишҽрлегенең
башка яклары
ҿчен билгелҽнми.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
Гомуми
файдалануд
агы җир
билгелҽнми
участоклары
(территория
лҽр)

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

5.
Тҿп бинаның иң
Барлыкка килгҽн
чик катлары – 4
тҿзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
1000 кв. м.; кертеп);
чигенҥне киметҥ
максималь Тҿп корылманың
билгелҽнми яки кызыл линия
кҥлҽмдҽ – иң чик биеклеге-15
буенча
билгелҽнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рҿхсҽт
биеклеге-1 м.
ителҽ.
Тҿп бинаның иң
урам-юл
чик катлары – 3
челтҽренҽ чыга
минималь –
(мансардны да
торган җир
1000 кв. м;
кертеп), ярдҽмче
кишҽрлеге
максималь
билгелҽнми
корылмалар-1;
яклары ҿчен-3 м;
–
Тҿп корылманың
җир
билгелҽнми
иң чик биеклеге-10
кишҽрлегенең
м; ярдҽмче
башка яклары

корылмалар-3,5 м
(яссы тҥбҽ белҽн),
4,5 м (биек тҥбҽ
белҽн, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

Амбулаторполиклиника
хезмҽте
кҥрсҽтҥ

100 %

билгелҽнми

3.5.1

Мҽктҽпкҽчҽ,
башлангыч
билгелҽнми билгелҽнми
һҽм урта
гомуми белем

80 %

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

4.4

Кибетлҽр

100 %

билгелҽнми

13.1

минималь –
600 кв. м.;
Яшелчҽчелек
максималь билгелҽнми
алып бару
–
билгелҽнми

3.4.1

3.7

Дини
файдалану

билгелҽнми билгелҽнми

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

билгелҽнми билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

80%

Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
кызыл линия
буенча биналар,
корылмалар һҽм
корылмаларның
чигенҥне яисҽ
урнашуын киметҥ
5 м. рҿхсҽт
ителҽ.

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ

Башка талҽплҽр:
Минималь ара:
торак биналарның озын яклары арасында 2 – 3 кат биеклеге: 15 метрдан да
ким булмаган;
4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м.дан да ким булмаган;
5-8 каттагы торак биналарның озын яклары арасында: 25 метрдан да ким
булмаган;
балалар уеннары ҿчен мҽйданнан торак биналарга кадҽр – 12 м;
ҿлкҽннҽр ҿчен ял итҥ мҽйданчыгыннан - 10 м;
автомобильлҽр кую ҿчен мҽйданчыклардан – 10 м;
спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен мҽйданнан 10нан 40 м.га кадҽр;
хуҗалык максатлары ҿчен мҽйданнан - 20 м;
калдыклар ҿчен контейнерлар булган мҽйданчыклардан торак йортлар,
балалар учреждениелҽре, яшеллҽндерелгҽн мҽйданчыклар чиклҽренҽ кадҽр-50
м.дан да ким тҥгел, ҽ 100 м.дан да артык тҥгел.
Ҿстҽмҽ корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш,
урамнар ягыннан да урнашырга рҿхсҽт ителми.
Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентларның,
норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау нормативларының һҽм
башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ.
3. 2012-азкатлы һҽм урта катлы торак йортлар тҿзелеше зонасы
3.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
5.
Тҿп бинаның иң
Барлыкка килгҽн
чик катлары – 4
тҿзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
Азкатлы
1000 кв. м.; кертеп);
чигенҥне киметҥ
кҥпфтирлы
максималь Тҿп корылманың
2.1.1
билгелҽнми яки кызыл линия
торак
кҥлҽмдҽ – иң чик биеклеге-15
буенча
тҿзелеше
билгелҽнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рҿхсҽт
биеклеге-1 м.
ителҽ.

5.
Тҿп бинаның иң
Барлыкка килгҽн
чик катлары – 8
тҿзелеш
минималь – (мансардны да
шартларында
1000 кв. м.; кертеп);
Урта катлы
чигенҥне киметҥ
максималь Тҿп корылманың
2.5
торак
билгелҽнми яки кызыл линия
кҥлҽмдҽ – иң чик биеклеге-15
тҿзелеше
буенча
билгелҽнми м;
биналарның,
.
Койманың
корылмаларның
максималь
урнашуы рҿхсҽт
биеклеге-1 м.
ителҽ.
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Торак
тҿзелешенҽ
2.7
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
Гараж
билгелҽнеше
2.7.1
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
ндҽге
объектлар
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
билгелҽнми
участоклары
(территориял
ҽр)
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
Амбулаторполиклиника
3.4.1
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
хезмҽте
кҥрсҽтҥ
5.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
Мҽктҽпкҽчҽ,
чигенҥне киметҥ
башлангыч
3.5.1
билгелҽнми билгелҽнми
80 %
яки кызыл линия
һҽм урта
буенча
гомуми белем
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
4.4

Кибетлҽр

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ

3.2.

Башка талҽплҽр:

Минималь ара:
4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м.дан да ким булмаган;
5-8 каттагы торак биналарның озын яклары арасында: 25 метрдан да ким
булмаган;
балалар уеннары ҿчен мҽйданнан торак биналарга кадҽр – 12 м;
ҿлкҽннҽр ҿчен ял итҥ мҽйданчыгыннан - 10 м;
автомобильлҽр кую ҿчен мҽйданчыклардан – 10 м;
спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен мҽйданнан 10нан 40 м.га кадҽр;
хуҗалык максатлары ҿчен мҽйданнан - 20 м;
калдыклар ҿчен контейнерлар булган мҽйданчыклардан торак йортлар,
балалар учреждениелҽре, яшеллҽндерелгҽн мҽйданчыклар чиклҽренҽ кадҽр-50
м.дан да ким тҥгел, ҽ 100 м.дан да артык тҥгел.
Ҿстҽмҽ корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш,
урамнар ягыннан да урнашырга рҿхсҽт ителми.
Рҿхсҽт ителгҽн социаль, коммуналь-кҿнкҥреш, административ һҽм башка
билгелҽнештҽге объектлар торак йортларның тҥбҽндҽге ике катларында урнашырга
яки аларга килҥчелҽр ҿчен торак (ишегалды) территориясеннҽн аерым
территориялҽргҽ, подъездларга һҽм автотранспортның вакытлыча тору ҿчен кунакта
ачык автостоянкалар оештыру ҿчен мҽйданчыкларга ия булган очракта җайлашырга
мҿмкин.
Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентларның,
норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау нормативларының һҽм
башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ.
4. Д1-кҥп функцияле иҗтимагый-эшлекле тҿзелеш зонасы
4.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
Рҿхсҽ
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
т
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
ителг
Рҿхсҽт ителгҽн
ҽн
җир
куллану тҿре
катларның чик
кулла
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
атамасы *
саны һҽм
ну
кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
тҿзелешнең
чик
тҿре
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
коды *
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Коммуналь
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥне
3.1.2 тҽэмин итҥче
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
оешмаларның
административ
биналары
Социаль хезмҽт
3.2
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
3.3
Кҿнкҥреш
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми

хезмҽте кҥрсҽтҥ
3.4.1

3.5

Амбулаторполиклиника
билгелҽнми билгелҽнми
хезмҽте кҥрсҽтҥ

Мҽгариф һҽм
агарту

Мҽдҽни ҥсеш
Иҗтимагый
3.8
идарҽ
Амбулатор
3.10.1 ветеринария
хезмҽте кҥрсҽтҥ
4.1
Эшлекле идарҽ
3.6

4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
8.3
6.9
6.3.1

2.7.1
3.1
4.9
7.2

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

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

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

Кибетлҽр
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
Банк һҽм
иминият
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
эшчҽнлеге
Җҽмҽгать
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
туклануы
Кунакханҽ
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
хезмҽте кҥрсҽтҥ
Спорт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
Эчке тҽртипне
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
тҽэмин итҥ
Складлар
билгелҽнми билгелҽнми
60 %
Фармацевтика
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
сҽнҽгате**
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Автотранспортн
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
ы саклау
Коммуналь
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
хезмҽт кҥрсҽтҥ
Хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
гаражлары
Автомобиль
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
транспорты

билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми

билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми
билгелҽнми

12.0

Гомуми
файдаланудагы
җир
билгелҽнми
участоклары
(территориялҽр)
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре

2.1.1

Тҿп бинаның иң
чик катлары – 4
минималь – (мансардны да
1000 кв. м.; кертеп);
Азкатлы
максималь Тҿп корылманың
кҥпфтирлы
40 %
кҥлҽмдҽ – иң чик биеклеге-15
торак тҿзелеше
билгелҽнми м;
.
Койманың
максималь
биеклеге-1 м.

2.3

Тҿп бинаның иң
чик катлары – 3
(мансардны да
кертеп), ярдҽмче
корылмалар-1;
Тҿп корылманың
минималь –
иң чик биеклеге-10
1000 кв. м;
Блокланган
м; ярдҽмче
максималь
30 %
торак тҿзелеше
корылмалар-3,5 м
–
(яссы тҥбҽ белҽн),
билгелҽнми
4,5 м (биек тҥбҽ
белҽн, кыекта
биеклек).
Коймаларның
максималь
биеклеге-2,0 м.

3.7

Дини
файдалану

билгелҽнми билгелҽнми

80 %

4.2

Сҽҥдҽ
объектлары

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

5.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
урам-юл
челтҽренҽ чыга
торган 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.
Барлыкка килгҽн
тҿзелеш
шартларында
чигенҥне киметҥ
яки кызыл линия
буенча
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
билгелҽнми

4.3
4.8
4.9.1
6.4

(сҽҥдҽ ҥзҽклҽре,
сҽҥдҽ-кҥңел ачу
ҥзҽклҽре
(комплекслар)
Базарлар
билгелҽнми билгелҽнми
Кҥңел ачу
билгелҽнми билгелҽнми
Юл буе сервисы
билгелҽнми билгелҽнми
объектлары
Азык-тҿлек
билгелҽнми билгелҽнми
сҽнҽгате

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
** куркынычның V класслы фармацевтик җитештерҥ предприятиелҽре, ҽзер дару
формаларын җитештерҥ (тҽшкил итҥчелҽрен җитештермичҽ)
4.2.

Башка талҽплҽр:

Минималь ара:
мҽктҽпкҽчҽ һҽм гомуми белем бирҥ учреждениелҽре ҿчен кызыл линиядҽн тҿп
корылмага кадҽр-10 м;
стационар булган дҽвалау учреждениелҽре ҿчен кызыл линиядҽн алып тҿп
корылмага кадҽр-30 м;
торак биналарның озын яклары арасында 2 – 3 кат биеклеге: 15 метрдан да
ким булмаган;
4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м.дан да ким булмаган;
дҽвалау учреждениесе бинасы белҽн стационар һҽм башка иҗтимагый һҽм
торак биналар арасында ераклык-50 м. дан да ким булмаган.
Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентларның,
норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау нормативларының һҽм
башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ.
5. И1-инженерлык инфраструктурасы зонасы
5.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
хезмҽт

кҥрсҽтҥ
билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

Элемтҽ
билгелҽнми билгелҽнми
Торбаҥткҽрге
7.5
билгелҽнми билгелҽнми
ч транспорт
Гидротехник
11.3
билгелҽнми билгелҽнми
корылмалар
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Автомобиль
7.2
билгелҽнми билгелҽнми
транспорты
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

6.7
6.8

Энергетика

билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
5.2.
Ҽлеге
статьяда
җайга
салынмаган
кҥрсҽткечлҽр
техник
регламентларның, норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау
нормативларының һҽм башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп
билгелҽнҽ.
6. ПК1 – сҽнҽгать предприятиелҽренең җитештерҥ зонасы
6.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
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
билгелҽнми билгелҽнми
сҽнҽгате
Нефть
6.5
химиясе
билгелҽнми билгелҽнми
сҽнҽгате
Тҿзелеш
6.6
билгелҽнми билгелҽнми
сҽнҽгате
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
билгелҽнми
участоклары
(территориял
ҽр)
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре

80 %

билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

60 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

80 %

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

6.4

6.9
4.7

3.5.2

Складлар
Кунакханҽ
хезмҽте
кҥрсҽтҥ

Урта һҽм
югары һҿнҽри билгелҽнми билгелҽнми
белем

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
6.2.
Ҽлеге
статьяда
җайга
салынмаган
кҥрсҽткечлҽр
техник
регламентларның, норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау
нормативларының һҽм башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп
билгелҽнҽ.
7. СХ3-авыл хуҗалыгы җитештерҥе объектлары зонасы
7.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)

максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
1.7
Терлекчелек билгелҽнми билгелҽнми
80 %
билгелҽнми
1.12

Умартачылык билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

1.13

Балыкчылык

билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

1.17

Питомниклар билгелҽнми билгелҽнми

80 %

билгелҽнми

1.3

Яшелчҽчелек билгелҽнми билгелҽнми
80 %
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Коммуналь
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
кҥрсҽтҥ
Автомобиль
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми
транспорты
Гомуми
файдалануда
гы җир
билгелҽнми
участоклары
(территориял
ҽр)
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
Авыл
хуҗалыгын
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
фҽнни
тҽэмин итҥ
Авыл
хуҗалыгы
продукциясен билгелҽнми билгелҽнми
60 %
саклау һҽм
эшкҽртҥ
Авыл
хуҗалыгы
билгелҽнми билгелҽнми
60 %
җитештерҥен
тҽэмин итҥ

3.1
7.2

12.0

1.14

1.15

1.18

билгелҽнми

билгелҽнми
билгелҽнми

билгелҽнми

билгелҽнми

билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ

7.2.
Ҽлеге
статьяда
җайга
салынмаган
кҥрсҽткечлҽр
техник
регламентларның, норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау
нормативларының һҽм башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп
билгелҽнҽ.
8. СХ4-бакчачылык зонасы
8.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
урам-юл
челтҽренҽ чыга
торган җир
кишҽрлеге
Тҿп бинаның иң
яклары ҿчен-3 м;
чик катлары – 3
җир
(мансардны да
кишҽрлегенең
кертеп), ярдҽмче
башка яклары
минималь – корылмалар-1;
ҿчен 400 кв. м.; Тҿп корылманың
Бакчачылык
билгелҽнми.
13.2
максималь иң чик биеклеге-10 20 %
алып бару
Барлыкка килгҽн
– 1000 кв.
м; ярдҽмче
тҿзелеш
м.
корылмалар-3,5 м
шартларында
(яссы тҥбҽ белҽн),
чигенҥне киметҥ
4,5 м (биек тҥбҽ
яки кызыл линия
белҽн, кыекта
буенча
биеклек).
биналарның,
корылмаларның
урнашуы рҿхсҽт
ителҽ.
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
билгелҽнми
участоклары
(территориял
ҽр)

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
Торак
тҿзелешенҽ
2.7
билгелҽнми билгелҽнми
хезмҽт
кҥрсҽтҥ

100 %

билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
8.2.
Ҽлеге
статьяда
җайга
салынмаган
кҥрсҽткечлҽр
техник
регламентларның, норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау
нормативларының һҽм башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп
билгелҽнҽ.
9. Р1-табигый ландшафтлар зонасы
9.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Табигать
9.1
территориялҽ билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
рен саклау
Су
11.0
билгелҽнми
объектлары
Су
объектларын
11.1
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
нан гомуми
файдалану
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Гомуми
файдалануда
гы җир
12.0
билгелҽнми
участоклары
(территориял
ҽр)
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
Табигый5.2
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
танып-белҥ

туризмы
11.3
5.0

Гидротехник
билгелҽнми билгелҽнми
корылмалар
Ял
билгелҽнми билгелҽнми
(рекреация)**

билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
** торак пункт җирлҽрендҽ гамҽлдҽ
9.2.
Башка талҽплҽр:
Капиталь булмаган корылмалар, вакытлыча павильоннар урнаштырганда яшел
ҥсентелҽрне сҥтҥ рҿхсҽт ителми.
Ҽлеге статьяда җайга салынмаган кҥрсҽткечлҽр техник регламентларның,
норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау нормативларының һҽм
башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп билгелҽнҽ.
10. Р2-Рекреация һҽм туризм объектлары зонасы
10.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Ял
5.0
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
(рекреация)
Курорт
9.2
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
эшчҽнлеге
Тарихи9.3
мҽдҽни
билгелҽнми
эшчҽнлек
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Автомобиль
7.2
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
транспорты
Гомуми
12.0
файдалануда билгелҽнми
гы җир

участоклары
(территориял
ҽр)
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
Җҽмҽгать
4.6
билгелҽнми билгелҽнми
туклануы
Автотранспор
4.9
тка хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Эчке
8.3
тҽртипне
билгелҽнми билгелҽнми
тҽэмин итҥ

100 %

билгелҽнми

100 %

билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
10.2. Ҽлеге
статьяда
җайга
салынмаган
кҥрсҽткечлҽр
техник
регламентларның, норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау
нормативларының һҽм башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп
билгелҽнҽ.
11. СН1-махсус билгелҽнештҽге объектлар зонасы
11.1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Ритуаль
12.1
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
хезмҽт
Махсус
12.2
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
эшчҽнлек
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
Коммуналь
3.1
хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ
Автотранспор
4.9
тка хезмҽт
билгелҽнми билгелҽнми
100 %
билгелҽнми
кҥрсҽтҥ

Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
билгелҽнми
* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
11.2. Ҽлеге
статьяда
җайга
салынмаган
кҥрсҽткечлҽр
техник
регламентларның, норматив техник документларның, шҽһҽр тҿзелеше проектлау
нормативларының һҽм башка норматив документларның талҽплҽренҽ туры китереп
билгелҽнҽ.
Статья 26. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары гамҽлгҽ керми торган җир
кишҽрлеклҽре булган территориаль зоналар
1. Муниципаль берҽмлек территориясендҽ шҽһҽр тҿзелеше регламентлары
гамҽленҽ кагылмаган җир кишҽрлеклҽре булган территориаль зоналар юк.
Статья 27. Шҽһҽр тҿзелеше регламентлары билгелҽнмҽгҽн җирлҽр булган
территориаль зоналар
1. СХ1-авыл хуҗалыгы җирлҽре зонасы
1.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Бҿртекле һҽм
башка авыл
1.2
хуҗалыгы
билгелҽнми
культуралары
н ҥстерҥ
1.3
Яшелчҽчелек билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
1.5

1.16

Бакчачылык билгелҽнми
Кыр
участокларын
да шҽхси
билгелҽнми билгелҽнми
ярдҽмче
хуҗалык
алып бару

билгелҽнми билгелҽнми

1.17
Питомниклар билгелҽнми билгелҽнми
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре

билгелҽнми билгелҽнми

Терлекчелек билгелҽнми билгелҽнми
Автомобиль
7.2
билгелҽнми билгелҽнми
транспорты
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
билгелҽнми

билгелҽнми билгелҽнми

1.8

билгелҽнми билгелҽнми

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
2. ЛФ –Урман фонды зонасы
2.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:
Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Табигать
9.1
территориялҽ билгелҽнми
рен саклау
Урманнардан
10.0
билгелҽнми
файдалану
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
билгелҽнми
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
билгелҽнми
* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
3. Су объектларының су – зонасы
3.1.
Җир кишҽрлеклҽреннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектларыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽре; җир кишҽрлеклҽренең чик (минималь һҽм (яки)
максималь) кҥлҽмнҽре һҽм капиталь тҿзелеш объектларын ҥзгҽртеп коруның, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары:

Җир кишҽрлеклҽренең иң чик кҥлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелеш һҽм капиталь тҿзелеш объектларын
Рҿхсҽт
реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары
Рҿхсҽт
ителгҽн
ителгҽн
җир
куллану
катларның чик
куллану тҿре
җир
тҿзелешнең
кишҽрлеклҽре
тҿре
саны һҽм
атамасы * кишҽрлеген
максималь
чиклҽреннҽн
коды *
тҿзелешнең чик
ең кҥлҽме
проценты
минималь
биеклеге
чигенҥлҽр
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның тҿп тҿрлҽре
Су
11.0
билгелҽнми
объектлары
Су
объектларын
11.1
билгелҽнми билгелҽнми
билгелҽнми билгелҽнми
нан гомуми
файдалану
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ярдҽмче тҿрлҽре
билгелҽнми
Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре
билгелҽнми
* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ
Х БҤЛЕК Капиталь тҿзелеш объектларының һҽм җир кишҽрлеклҽреннҽн
файдалануны чиклҽҥ
Статья 28 . Территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар
1.
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
территорияне махсус куллану шартлары булган тҥбҽндҽге зоналар эшли:
сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы һҽм башка предприятиелҽр һҽм объектларның
санитар-яклау зоналары;
су саклау зоналары һҽм ҿске су объектларының яр буе саклау полосалары;
эчҽргҽ яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналары;
электр челтҽре хуҗалыгы объектларының сак зоналары;
газ бҥлҥ челтҽрлҽренең сак зоналары;
элемтҽ линиялҽренең сак зоналары;
аеруча саклана торган табигый территориялҽр;
аэродром яны территориялҽре.
2. Сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы һҽм башка предприятиелҽр һҽм
объектларның санитар-яклау зоналары
2.1.
«Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 30.03.1999 ел, №
52-ФЗ Федераль закон нигезендҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ һҽм кеше сҽламҽтлегенҽ
йогынты чыганагы булган объектлар һҽм производстволар тирҽсендҽ санитар – яклау
зонасы – махсус куллану режимлы махсус территория билгелҽнҽ, аның кҥлҽме
атмосфера һавасына (химик, биологик, физик) пычратуның гигиена нормативлары
белҽн билгелҽнгҽн ҽһҽмияткҽ кадҽр, ҽ I һҽм II класслы предприятиелҽр ҿчен

куркынычлылык гигиеник нормативлар белҽн билгелҽнгҽн кыйммҽтлҽргҽ кадҽр,
шулай ук халык саулыгы ҿчен яраклы риск зурлыгына кадҽр киметҥне тҽэмин итҽ.
2.2.
Санитар-саклау зонасының кҥлҽме һҽм чиклҽре, җитештерҥ кҥлҽмен,
кулланыла торган технологиялҽрне исҽпкҽ алып, санитар-яклау зонасы проекты
белҽн билгелҽнҽ. Эшлҽнгҽн проект булмаганда аның кҥлҽме «Предприятиелҽрнең,
корылмаларның һҽм башка объектларның санитар-яклау зоналары һҽм санитар
классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендҽ билгелҽнҽ.
2.3.
Сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы һҽм башка предприятиелҽр һҽм объектларның
санитар-яклау
зоналарында
эшчҽнлекне
чиклҽҥ
«Предприятиелҽрнең,
корылмаларның һҽм башка объектларның санитар-яклау зоналары һҽм санитар
классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендҽ билгелҽнҽ.
2.4.
Хҽзерге вакытта «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ «Газпром трансгаз Казан» җаваплылыгы чиклҽнгҽн җҽмгыятенең
«Зеленодольскгаз» эксплуатация-җитештерҥ идарҽсе санитар-яклау зонасы чиге
билгелҽнгҽн. Калган сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы һҽм башка предприятиелҽр һҽм
объектлар РФ Баш дҽҥлҽт санитария табибының 2007 елның 25 сентябрендҽге 74
номерлы карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнмҽгҽн (25.04.2014 ел, № 74
ред.). Шуңа бҽйле рҽвештҽ, сҽнҽгать, авыл хуҗалыгы һҽм башка предприятиелҽр һҽм
объектларның санитар-яклау зоналары чиклҽре картографик материалларда
чагылдырылмаган.
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ ҽйлҽнҽ-тирҽ
мохит торышына йогынты ясый торган тҿп стационар объектлар булып биотермик
чокыр (1000 м.), каты коммуналь калдыклар полигоны (500 м.), асфальт-бетон заводы
(500 м.), балык заводы (300 м.), икмҽк заводы (100 м.), машина-трактор паркы (100
м.), автомобиль заправкасы станциясе (100 м.), чистарту корылмалары (100 м.),
пристань (50 м.), җитештерҥ базалары һҽм складлар (50 м.), тҿзелеш материаллары
базары (50 м.), янгын часте (100 м.) тора. 50 м.), зиратлар (50 м.) тора. Санитар-яклау
зоналарының якынча кҥлҽмнҽре мҽгълҥмати характерда була һҽм ачыкланган
объектларның санитар-яклау зоналары чиклҽре турында белешмҽлҽр кертелгҽнче,
2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 2
ҿлешенең 3 пункты нигезендҽ кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрына
кертелгҽнче җир кишҽрлеклҽре милекчелҽрен йҿклҽми.
3. Су саклау зоналары һҽм ҿске су объектларының яр буе саклау
полосалары
3.1.
Су саклау зоналары булып диңгез, елга, инеш, каналлар, кҥллҽр,
сусаклагычларның яр буе линиясенҽ якын булган һҽм кҥрсҽтелгҽн су объектларының
пычрануын, чҥплҽнҥен, куылуын, аларның суларын юкка чыгаруын булдырмау, шулай
ук су биологик ресурсларын һҽм хайваннар һҽм ҥсемлеклҽр дҿньясының башка
объектларын саклау максатларында хуҗалык һҽм башка эшчҽнлекне тормышка
ашыруның махсус режимы билгелҽнҽ торган территориялҽр тора.
3.2.
Су саклау зоналары чиклҽрендҽ хуҗалык һҽм башка эшчҽнлеккҽ ҿстҽмҽ
чиклҽҥлҽр кертелҽ торган территориялҽрдҽ яр буе яклау полосалары урнаштырыла.
3.3.
Су саклау зоналары һҽм яр буе саклау полосалары 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 буе линиясеннҽн 50 м кҥлҽмендҽ;

уннан илле километрга кадҽр
- 100 м кҥлҽмендҽ;
иллелҽп километр һҽм аннан да кҥбрҽк
- 200 м кҥлҽмендҽ.
3.5.
Яр буе саклау полосасының киңлеге су объектының ярдан читлҽшҥенҽ
бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ һҽм кире яки нульдҽн тайпылу ҿчен 30 м, ҿч градуска кадҽр
авышып китҥ ҿчен 40 м һҽм ҿч һҽм аннан да кҥбрҽк градусны читкҽ качу ҿчен 50 м
тҽшкил итҽ.
3.6.
Су саклау зоналарында һҽм яр буе саклау полосаларында эшчҽнлекне
чиклҽҥ Россия Федерациясенең Су кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ.
4. Эчҽргҽ яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналары
4.1.
Су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар саклау зоналарының
тҿрлҽре һҽм кҥлҽмнҽре «Су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын һҽм хуҗалык-эчҽргҽ
яраклы суҥткҽргечлҽрне санитар саклау зоналары» 2.1.4.1110-02 СанПиН нигезендҽ
билгелҽнҽ.
4.2.
Су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларына санитар саклау зоналары (ЗСО) ия.
Санитар саклау зоналары ҿч пояс составында оештырыла.
Беренче пояс (катгый режим) су алу җайланмаларының, барлык суҥткҽргеч
корылмаларының һҽм су ҥткҽрҽ торган каналның урнашу территориясен ҥз эченҽ ала.
Икенче һҽм ҿченче пояс (чиклҽҥлҽр поясы) су белҽн тҽэмин итҥ
чыганакларының пычрануын кисҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн территорияне ҥз эченҽ ала.
4.3.
Җир асты су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар саклау зонасының
беренче поясы кҥлҽме якланган җир асты суларыннан файдаланганда 30 м һҽм
җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ якланган җир асты суларын кулланганда 50 м тҽшкил итҽ.
4.4.
Җир асты су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар саклау
зоналарының икенче һҽм ҿченче поясы чиклҽрен исҽп-хисап белҽн билгелилҽр.
4.5.
Хҽзерге вакытта «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ эчҽргҽ яраклы су чыганакларын санитар саклау зоналарының
чиклҽре бар, алар РФ Баш дҽҥлҽт санитар табибының 14.03.2002 ел, №10
(25.09.2014 ел ред.) карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнмҽгҽн. Шуңа бҽйле
рҽвештҽ эчҽргҽ яраклы су белҽн тҽэмин итҥ чыганакларын санитар саклау зоналары
чиклҽре картографик материалларда чагылдырылмаган.
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ ҽйлҽнҽ-тирҽ
мохит торышына йогынты ясый торган тҿп стационар объектлар булып су алу
скважиналары тора (50 м.). Эчҽ торган су белҽн тҽэмин итҥнең санитар саклау
зоналарының якынча кҥлҽмнҽре мҽгълҥмати характерда һҽм, 2015 елның 13
июлендҽге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 2 ҿлешенең 3
пункты нигезендҽ ачыкланган объектларның санитар-яклау зоналары чиклҽре
турында белешмҽлҽр кертелгҽнче, җир кишҽрлеклҽре милекчелҽрен мҽҗбҥри
йҿклҽми.
5. Электр челтҽре хуҗалыгы объектларының сак зоналары
5.1.
Электр челтҽре хуҗалыгы объектларының сак зоналары гамҽлдҽге
линиялҽрнең һҽм электр челтҽре хуҗалыгы корылмаларының сакланышын тҽэмин
итҥ ҿчен Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Электр челтҽре хуҗалыгы
объектларының сак зоналарын һҽм мондый зоналар чиклҽрендҽ урнашкан җир
кишҽрлеклҽрен файдалануның аерым шартларын билгелҽҥ тҽртибе турында»
24.02.2009 ел, № 160 карары нигезендҽ билгелҽнҽ.

5.2.
Һава электр тапшыру линиялҽре буенда сак зоналары җир участогы
ҿслеге һҽм һава киңлеге (һава линиялҽре терҽклҽренең биеклегенҽ туры килҽ торган
биеклегенҽ), электр тапшыргыч линиясенең ике ягы буенча да электр ҥткҽргечлҽрдҽн
килҽсе ераклыкта туктап торган параллель вертикаль яссылыклар белҽн чиклҽнгҽн,
электр тапшыру линиясенең ике ягы буенча да тора торган параллель вертикаль
яссылыклар белҽн чиклҽнгҽн:
1 кВ кадҽр-2 м;
1дҽн 20 кВ кадҽр-10 м;
35 кВ - 15 метр;
110 кВ-20 м;
220 кВ-25 м;
500 кВ-30 м.
5.3.
Җир асты кабель линиялҽре буенда сак зонасы җир асты байлыклары
участогы ҿслеге (тирҽнлеккҽ туры килҽ торган чыбык линиялҽрен сузу тирҽнлегенҽ
туры килҽ торган тирҽнлеккҽ), электр тапшыру линиясенең ике ягыннан да 1 метр
ераклыктан ерак кабельлҽрдҽн торган параллель вертикаль яссылыклар белҽн
чиклҽнгҽн җир ҿслеге рҽвешендҽ билгелҽнҽ.
5.4.
Сакчылык зоналарында эшчҽнлек чиклҽҥлҽре Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 24.02.2009 ел, № 160 «Электр челтҽре хуҗалыгы объектларының сак
зоналарын һҽм мондый зоналар чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрен
файдалануның аерым шартларын билгелҽҥ тҽртибе турында» карары нигезендҽ
билгелҽнҽ.
6. Газ бҥлҥ челтҽрлҽренең сак зоналары
6.1.
Газ белҽн тҽэмин итҥ системаларының сак зоналары, аларны куллану
режимы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 20.11.2000 ел, № 878 карары белҽн
расланган газ бҥлҥ челтҽрлҽрен саклау Кагыйдҽлҽре, Россия ягулык һҽм энергетика
Министрлыгы тарафыннан 24.09.1992 елда расланган газ белҽн тҽэмин итҥ
системаларын саклау Кагыйдҽлҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
6.2.
Газ бҥлҥ челтҽрлҽренең сак зонасы билгелҽнҽ:
тышкы газҥткҽргеч трассалары буенда-газҥткҽргечнең һҽр ягыннан 2 м
ераклыкта шартлы линиялҽр белҽн чиклҽнгҽн территория рҽвешендҽ;
газҥткҽргеч трассасын билгелҽҥ ҿчен бакыр ҥткҽргечтҽн файдаланганда, җир
асты газҥткҽргечлҽре трассалары буенда - газҥткҽргечтҽн 3 м ераклыкта һҽм капма каршы яктан 2 м ераклыкта ҥтҽ торган шартлы линиялҽр белҽн чиклҽнгҽн территория
рҽвешендҽ;
аерым торучы газ җайга салу пунктлары тирҽсендҽ-бу объектларның
чиклҽреннҽн 10 м ераклыкта (биналарга янкормаган газ җайга салу пунктлары ҿчен,
ябык сызык белҽн чиклҽнгҽн территория рҽвешендҽ сак зонасы регламентланмый);
урманнар һҽм агач-куак ҥсемлеклҽре аша узучы поселокара газҥткҽргечлҽр
трассасы буенда-газҥткҽргечнең һҽр ягыннан 3ҽр метр киңлектҽге 6 м киңлектҽге узу
рҽвешендҽ. Газҥткҽргечлҽрнең җир ҿсте участоклары ҿчен агачлардан
торбаҥткҽргечкҽ кадҽр ераклык газҥткҽргечне эксплуатациялҽҥ срогы дҽвамында
агачларның биеклегеннҽн дҽ ким булмаска тиеш.
6.3.
Газҥткҽргечлҽрнең сак зоналарын билгелҽгҽндҽ ераклыклар исҽплҽп
чыгару газҥткҽргеч кҥчҽреннҽн - бер җепле газҥткҽргеч һҽм газҥткҽргечлҽрнең кырый
җеплҽре кҥчҽрлҽреннҽн - кҥпҗеплелҽр ҿчен башкарыла.

7. Аеруча саклаулы табигать территориялҽре, аеруча саклана торган
табигать территориялҽренең сак зоналары
7.1.
Махсус
сакланыла
торган
табигый
территориялҽрдҽн
һҽм
территориялҽрне махсус сакланыла торган табигать территориялҽренең саклау
зоналары чиклҽрендҽ куллану режимы «Махсус сакланыла торган табигый
территориялҽр турында» 14.13.1995 ел, № 33-ФЗ Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн.
7.2.
Кҥрсҽтелгҽн закон талҽплҽре нигезендҽ, табигать һҽйкҽллҽре билҽгҽн
территориялҽрдҽ хуҗалык эшчҽнлеген чиклҽҥ гамҽлдҽ, аерым алганда, аларның
сакланышын бозуга китерҽ торган тҿрле эшчҽнлек тыела.
7.3.
Дҽҥлҽт табигый тыюлыклары территориялҽрендҽ даими яки вакытлыча
тыела, яисҽ дҽҥлҽт табигый заказникларын булдыру максатларына каршы килҽ яки
табигый комплексларга һҽм аларның компонентларына зыян китерҽ торган телҽсҽ
нинди эшчҽнлек чиклҽнҽ.
7.4.
Югары Ослан авыл җирлеге территориясендҽ ТАССР СМ 10.01.1978 ел,
№ 25 карары, ТР МК 29.12.2005 ел, № 644 карары белҽн расланган «Таш чокыр»
табигать һҽйкҽле урнашкан.
8. Аэродром яны территориялҽре
8.1.
Аэродром яны территориялҽре һҽм аларны куллану режимы Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 11.03.2010 ел, № 138 карары белҽн расланган Россия
Федерациясенең Һава киңлеген куллану Кагыйдҽлҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.
8.2.
Аэродром янындагы территориянең чиклҽре җир яки су ҿслегенҽ һава
юллары полосаларының тышкы чиге буенча билгелҽнҽ,ҽ аэродромның контроль
ноктасыннан 30 км радиуслы һава юллары полосасыннан тыш.
Югары Ослан авыл җирлеге территориясе шҽһҽр яны территориялҽре
чиклҽрендҽ урнашкан:
«Казан» халыкара аэропорты;
Казан вертолет заводының «Казан-Юдино» вертодромы;
Горбунов исемендҽге КАПО «Казань – Борисоглебское» аэродромы
Аэродромлы территориядҽге зоналарның якынча зурлыгы мҽгълҥмати
характерда була һҽм ачыкланган объектларның санитар-яклау зоналары чиклҽре
турында белешмҽлҽр кертелгҽнче, 2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ номерлы
Федераль законның 7 статьясындагы 2 ҿлешенең 3 пункты нигезендҽ кҥчемсез
мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертелгҽнче җир кишҽрлеклҽре милекчелҽренҽ
зыян китерми.
Статья 29 . Инженерлык һҽм транспорт инфраструктурасының линияле
объектларының санитар ҿзеклеклҽре
1. «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
инженерлык инфраструктурасының тҥбҽндҽге линияле объектлары тҽкъдим ителде:
электр тапшыру линиялҽре;
элемтҽ линиялҽре;
газ бҥлҥ челтҽрлҽре.
2. «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
урнашкан транспорт инфраструктурасының линияле объектларына керҽ:
автомобиль юллары.

3.
Хҽзерге вакытта «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге
территориясендҽ РФ Баш дҽҥлҽт санитар табибының 25.09.2007 ел, №74 (25.04.2014
ел, № ред.) карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнмҽгҽн санитар ҿзелешлҽр
зоналары чиклҽре бар. Шуңа бҽйле рҽвештҽ, санитар ҿзеклеклҽр зоналарының
чиклҽре картографик материалларда чагылдырылмаган.
«Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ ҽйлҽнҽ-тирҽ
мохит торышына йогынты ясый торган тҿп стационар объектлар булып региональ
ҽһҽмияттҽге (50 м.) автомобиль юллары тора. Санитар ҿзеклеклҽр зоналарының
якынча кҥлҽме мҽгълҥмати характерда һҽм ачыкланган объектларның санитар-яклау
зоналары чиклҽре турында белешмҽлҽр керткҽнче, җир кишҽрлеклҽре милекчелҽрен,
13.07.2015 ел, № 218-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 2 ҿлешенең 3 пункты
нигезендҽ, бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрына керткҽнче авыр йҿклҽми.
3. Инженерлык коммуникациялҽренең санитар ҿзеклеклҽре
3.1. Югары кҿчҽнешле магистраль торба ҥткҽргечлҽре, газ белҽн тҽэмин итҥ
системалары
һҽм
югары
кҿчҽнештҽге
һава
электр
линиялҽре
ҿчен
«Предприятиелҽрнең, корылмаларның һҽм башка объектларның санитар-яклау
зоналары һҽм санитар классификациясе» 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН нигезендҽ
санитар ҿзеклеклҽр (санитар читлҽшҥ полосалары) билгелҽнҽ.
3.2. Санитар ҿзеклеклҽрне капиталь тҿзелеш объектларын проектлаганда һҽм
тҿзегҽндҽ һҽм җир кишҽрлеклҽрен формалаштырганда исҽпкҽ алырга кирҽк.
3.3. Санитар ҿзелҥ зонасында урнашкан территорияне куллану режимы
санитар-саклау зонасы режимына туры килҽ һҽм «Предприятиелҽрнең,
корылмаларның һҽм башка объектларның санитар-яклау зоналары һҽм санитар
классификациясе» 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН нигезендҽ билгелҽнҽ.
4. Транспорт инфраструктурасы объектларының санитар ҿзелешлҽре
4.1. Автомагистральлҽр, тимер юл транспорты линиялҽре, метрополитен,
гаражлар һҽм автостоянкалар, шулай ук һава судноларын очып китҥ һҽм утырту
зонасындагы стандарт очыш маршрутлары буенда санитар ҿзеклеклҽр куела.
Санитар аерманың зурлыгы һҽр конкрет очракта атмосфера һавасының пычрануын
һҽм физик факторларның (тавыш, вибрация, электромагнит кырларның һ.б.)
таралуын исҽплҽҥ исҽп-хисабы нигезендҽ билгелҽнҽ.
Статья 30. Табигый факторлар йогынтысы буенча җир кишҽрлеклҽрен һҽм
капиталь тҿзелеш объектларын куллануны чиклҽҥ
1.
Җир һҽм су ресурсларын, капиталь тҿзелеш объектларын, халыкның
иминлеген нормаль эксплуатациялҽҥне тҽэмин итҥ максатыннан «Югары Ослан авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ табигый факторларның
йогынтысы буенча чиклҽҥлҽр зоналары билгелҽнергҽ мҿмкин.
2.
Табигый факторларның - табигый характердагы гадҽттҽн тыш хҽл
барлыкка килҥ куркынычы булган территория яки акваториялҽрнең йогынтысы буенча
чиклҽҥлҽр гамҽлдҽ булган зоналары.
3.
Кҥрсҽтелгҽн зоналарны, аларның кҥлҽмнҽрен һҽм куллану режимын
билгелҽҥ тҽртибе законнар һҽм норматив техник документлар нигезендҽ һҽр
потенциаль куркыныч объект ҿчен билгелҽнҽ.

4. Су басу зоналары
4.1.
«Территорияне су басудан
инженерлык яклавы» СНиП 2.06.15-85
нигезендҽ су басудан яклау ҥз эченҽ алырга тиеш:
биналарны, корылмаларны, нигез грунтларын локаль яклау һҽм тҿзелгҽн
территорияне тулаем яклау;
су бҥлҥ;
дренаж суларын утильлҽштерҥ (кирҽк булганда);
җир асты һҽм ҿслек сулары режимына, су бҥлҥ коммуникациялҽрендҽге
чыгымнарга (агымнарга) һҽм баганаларга, нигезлҽр, биналар һҽм корылмаларның
деформациялҽренҽ, шулай ук инженерлык саклау корылмаларының эшенҽ
мониторинг системасы.
4.2.
Кҥрсҽтелгҽн чаралар «территорияне су басудан һҽм су басудан
инженерлык ягыннан яклау» СНиП 2.06.15-85 нигезендҽ территориядҽ грунт сулары
дҽрҽҗҽсенең тҥбҽнҽюен тҽэмин итҽргҽ тиеш:
капиталь тҿзелеш-ҿслекнең проект тамгасыннан 2 метрдан да ким булмаган
кҥлҽмдҽ:
стадионнар, парклар, скверлар һҽм башка яшел ҥсентелҽр - кимендҽ 1 м.
Микрорайоннар территориясендҽ минераль грунт катламының минималь
калынлыгын 1 м га тигез итеп кабул итҽргҽ кирҽк; урамнарның узу ҿлешлҽрендҽ
минераль грунтлар катламының калынлыгы транспорт хҽрҽкҽтенең интенсивлыгына
бҽйле рҽвештҽ билгелҽнергҽ тиеш.
4.3.
Яр буе участокларында урнашкан торак пунктларның территориялҽре
язгы ташу сулары белҽн су басудан, җил белҽн су басудан, грунт сулары белҽн су
басу, юдырту (юдыру) яки җимерелҥ белҽн якланырга тиеш.
5. Экзоген геологик процессларга дучар булган территориялҽр
5.1.
«Территориялҽрне, биналарны һҽм корылмаларны куркыныч геологик
процесслардан инженерлык ягыннан яклау. Проектлаштыруның тҿп нигезлҽмҽлҽре»
СНиП 2.01.15-90 нигезендҽ кискен һҽм җимерелҥ процессларына дучар булган
территориялҽрдҽ урнашкан торак пунктларда ҽлеге процессларны булдырмауга һҽм
тотрыклыландыруга юнҽлдерелгҽн тҥбҽндҽге чараларны кулланырга кирҽк:
авышлыкның тотрыклылыгын арттыру максатларында рельефын ҥзгҽртҥ;
ҿслек сулары агымын территорияне вертикаль планлаштыру һҽм ҿслек су бҥлҥ
системасын урнаштыру ярдҽмендҽ җайга салу;
грунтка һҽм эрозия процессларына су инфильтрациясен булдырмау;
җир асты сулары дҽрҽҗҽсенең ясалма кимҥе;
агролесомелиорация;
грунтларны ныгыту (шул исҽптҽн армирлҽштерҥ);
тоткыч корылмалар;
сҿзҽклеклҽрне тергезҥ;
башка чаралар (җылылык саклау җайланмалары һҽм капламалар ярдҽмендҽ
Җылылык процессларын җайга салу, туңдыру һҽм сҿртҥ процессларының зарарлы
йогынтысыннан саклау, сак зоналарын билгелҽҥ һ.б.).
6. Карст процесслары белҽн зарарланганн территориялҽр

6.1.
«Территориялҽрне, биналарны һҽм корылмаларны куркыныч геологик
процесслардан инженерлык ягыннан яклау. Проектлауның тҿп нигезлҽмҽлҽре» СНиП
2.01.15-90 нигезендҽ һҽм карстка каршы чараларны геологик тҿзелештҽ эрелҽ торган
тау токымнары (известняклар, доломитлар, акбур, карбонат цементы булган тышлау
грунтлары, гипслар, ангидритлар, таш тоз) булган һҽм ҿслектҽ карст кҥренешлҽре
булган территориялҽрдҽ (бҥрҽнҽлҽр, котловиннар, карст-эрозион чокырлар һ.б.) һҽм
(яки) грунт массивы тирҽнлегендҽ (грунт эретҥ, куышлыклар, туымлыклар, мҽгарҽлҽр
һ. б.) карст кҥренешлҽрен кҥздҽ тотарга кирҽк.
6.2.
Планлаштыру чаралары составына керҽ:
функциональ зоналарны махсус урнаштыру, планировка структурасын
эшлҽгҽндҽ
магистраль
урамнарны
һҽм
челтҽрлҽрне
трассировкалау,
карстокуркынычлы участокларны карап чыгу һҽм аларга яшел ҥсентелҽр урнаштыру
мҿмкин булган кадҽр мҿмкин булган;
территориялҽрне тҿзелешнең техноген йогынтысыннан инженерлык яклавын
эшлҽҥ;
биналарның һҽм корылмаларның I - II категория участокларыннан читтҽ, шулай
ук уңышсызлыклар барлыкка килҥ ешлыгы аз булган участоклардан читтҽ, ҽмма
аларның уртача диаметрлары 20 м дан артык булган (А тотрыклылыгы категориясе)
тотрыклылыгы ким булган участокларда урнашуы.
Статья 31. Мҽдҽни мирас объектларын саклау шартлары буенча җир
кишҽрлеклҽрен һҽм капиталь тҿзелеш объектларын куллануны чиклҽҥ
1. Мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналары
4.1. Мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналары мҽдҽни мирас объектларын
саклауны тҽэмин итҥ максатларында билгелҽнҽ.
4.2. Саклау зоналары чиклҽре мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналары
проекты белҽн билгелҽнҽ, ул текст формасында һҽм кҥрсҽтелгҽн зоналарда урнашкан
мҽдҽни мирас объектларының проектлана торган зоналары һҽм территориялҽре
чиклҽрен тасвирлый торган карталар (схемалар) рҽвешендҽ, ҽлеге зоналар
чиклҽрендҽ җирлҽрдҽн һҽм шҽһҽр тҿзелеше регламентларыннан файдалану
режимнары проектлары белҽн билгелҽнҽ.
4.3. Саклау зоналары проектларын эшлҽҥ, саклау зоналары чиклҽрендҽ
территорияне куллану режимнарын билгелҽҥ Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
26.04.2008 ел, № 315 «Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас
объектларын (тарихи һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽрне) саклау зоналары турындагы
нигезлҽмҽне раслау турында» гы Карары, «Татарстан Республикасында мҽдҽни
мирас объектлары турында» 2005 елның 1 апрелендҽге 60-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы һҽм башка норматив хокукый актлар белҽн җайга салына.
4.4. «Югары Ослан авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясенҽ
карата мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналарының расланган проектлары юк.
XI БҤЛЕК Халык ҿчен коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура
объектлары белҽн территорияне минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин итҥ
дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре һҽм мондый объектларның территориаль
яктан мҿмкин булганның максималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
кҥрсҽткечлҽре

Статья 32. Тҿп нигезлҽмҽлҽр
1. Шҽһҽр тҿзелеше регламенты составында территориянең коммуналь,
транспорт, социаль инфраструктура объектлары белҽн тҽэмин ителешенең минималь
рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп – хисап кҥрсҽткечлҽре һҽм кҥрсҽтелгҽн
объектларның халык ҿчен территориаль яктан мҿмкин булган максималь рҿхсҽт
ителгҽн дҽрҽҗҽсенең (алга таба-исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре) шҽһҽр тҿзелеше
регламенты нигезендҽ шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнҽ торган территориаль
зона чиклҽрендҽ территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ буенча эшчҽнлекне
гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотылган очракта кҥрсҽтелҽ.
2. Территорияне комплекслы һҽм тотрыклы ҥстерҥ буенча эшчҽнлекне
тормышка ашыру кҥздҽ тотыла торган территориялҽр «Югары Ослан авыл җирлеге»
муниципаль берҽмлеге чиклҽрендҽ билгелҽнмҽгҽн, шуңа бҽйле рҽвештҽ шҽһҽр
тҿзелеше регламентлары составында исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ
кҥрсҽтелмҽгҽн.
XII БҤЛЕК Җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽрен
тасвирлау
Статья 33. Тҿп нигезлҽмҽлҽр
1. Җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре Россия
Федерациясе Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 01.09.2014 ел, № 540 боерыгы
(Россия Федерациясе Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 04.02.2009 ел боерыгы
редакциясендҽ) белҽн расланган җир кишҽрлеклҽреннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ билгелҽнҽ.
2. Линия объектларын (гомуми файдаланудагы тимер юллардан һҽм федераль
һҽм региональ ҽһҽмияттҽге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан тыш),
саклау корылмаларын (утыртмаларны), мелиорация объектларын, антенна-мачта
корылмаларын, мҽгълҥмат һҽм геодезия билгелҽрен телҽсҽ кайсы территориаль
зонада рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре исемлегендҽ урнаштырмыйча урнаштыру
рҿхсҽт ителҽ.
3. Җир кишҽрлеклҽрен куллану рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽрен тасвирлау:
Рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿре коды *

Рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿре атамасы *

1.12

Умартачылык

1.13

Балыкчылык

Җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿрен тасвирлау * рҿхсҽт ителгҽн файдалану
тҿре тасвирламасына аңлатма
Бал кортларын һҽм башка файдалы бҿҗҽклҽрне
ҥрчетҥ, тоту һҽм куллану буенча, шул исҽптҽн
авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ хуҗалык
эшчҽнлеген 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 (аквакультура) ҥрчетҥ
һҽм (яки)тоту, ҥстерҥ белҽн бҽйле хуҗалык

1.14

Авыл хуҗалыгын фҽнни
тҽэмин итҥ

1.15

Авыл хуҗалыгы
продукциясен саклау һҽм
эшкҽртҥ

1.16

Кыр участокларында
шҽхси ярдҽмче хуҗалык
алып бару

1.17

1.18

1.2

1.3

1.5

1.7

эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру;
балыкчылыкны (аквакультураны)тормышка
ашыру ҿчен кирҽкле биналар, корылмалар,
җайланмалар урнаштыру
Ҥсемлеклҽр һҽм хайваннар дҿньясы ҥрнҽклҽрен
фҽнни кҥзлектҽн караганда кыйммҽтле фҽнни
кҥзлектҽн алу ҿчен фҽнни һҽм селекцион эш
алып бару, авыл хуҗалыгы алып бару;
ҥсемлеклҽр генетик ресурслары коллекциялҽрен
урнаштыру
Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерҥ,
саклау, беренчел һҽм тирҽн эшкҽртҥ ҿчен
файдаланыла торган биналар, корылмалар
урнаштыру
Капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥ хокукыннан
башка авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерҥ

Авыл хуҗалыгында кулланыла торган агач һҽм
куаклар, шулай ук ҥсентелҽр һҽм орлыклар алу
ҿчен башка авыл хуҗалыгы культуралары ҥстерҥ
Питомниклар
һҽм сату;
авыл хуҗалыгы производствосының кҥрсҽтелгҽн
тҿрлҽре ҿчен кирҽкле корылмаларны урнаштыру
Машина-транспорт һҽм ремонт станциялҽре,
авыл хуҗалыгы техникасы ҿчен ангарлар һҽм
Авыл хуҗалыгы
гаражлар, амбарлар, суэтем башнялары,
җитештерҥен тҽэмин итҥ трансформатор станциялҽре һҽм авыл хуҗалыгы
алып бару ҿчен кулланыла торган башка техник
җайланмалар урнаштыру
Авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ бҿртекле, кузаклы,
Бҿртекле һҽм башка авыл
азык, техник, майлы, эфир майлы һҽм башка
хуҗалыгы культураларын
авыл хуҗалыгы культуралары җитештерҥгҽ
ҥстерҥ
бҽйле хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
Авыл хуҗалыгы җирлҽрендҽ бҽрҽңге, яфрак,
җилҽк-җимеш, суган һҽм бахч авыл хуҗалыгы
Яшелчҽчелек
культуралары җитештерҥгҽ, шул исҽптҽн
теплицалар куллануга бҽйле хуҗалык
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
Кҥпьеллык җилҽк-җимеш һҽм җилҽк
культуралары, виноград һҽм башка кҥпьеллык
Бакчачылык
культуралар ҥстерҥгҽ бҽйле авыл хуҗалыгы
җирлҽрендҽ хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
Терлекчелек продукциясен җитештерҥгҽ, шул
исҽптҽн печҽнлеккҽ, авыл хуҗалыгы
терлеклҽрен кҿтҥгҽ, нҽселле терлеклҽр ҥрчетҥгҽ,
нҽселле продукция (материал) җитештерҥгҽ һҽм
Терлекчелек
алардан файдалануга, авыл хуҗалыгы
терлеклҽрен тоту һҽм ҥрчетҥ, җитештерҥ, саклау
һҽм беренчел эшкҽртҥ ҿчен кулланыла торган
биналар, корылмалар урнаштыруга бҽйле

1.8

Терлекчелек

10.1

Агач ҽзерлҽҥ

11.0

Су объектлары

11.1

Су объектларыннан
гомуми файдалану

11.3

Гидротехник корылмалар

12.0

Гомуми файдаланудагы
җир участоклары
(территориялҽр)

13.1

Яшелчҽчелек алып бару

хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру.
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ҽлеге тҿре эчтҽлеге
1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 кодлар белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала.
Авыл хуҗалыгы терлеклҽре (эре мҿгезле терлек,
сарыклар, кҽҗҽлҽр, атлар, дҿялҽр,
боланнар)ҥрчетҥгҽ бҽйле авыл хуҗалыгы
җирлҽрендҽ хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру;
авыл хуҗалыгы терлеклҽрен чҽчҥ, кҿтҥ, терлек
азыгы җитештерҥ, авыл хуҗалыгы хайваннарын
тоту һҽм ҥрчетҥ ҿчен файдаланыла торган
биналар, корылмалар урнаштыру;
нҽселле терлек ҥрчетҥ, нҽсел продукциясен
(материал)җитештерҥ һҽм куллану
Табигать шартларында ҥскҽн урман
утыртмаларын кисҥ, шул исҽптҽн гражданнар ҥз
ихтыяҗлары ҿчен, агачны ҿлешчҽ эшкҽртҥ,
саклау һҽм чыгару, урман юлларын тҿзҥ, агач
эшкҽртҥ һҽм саклау ҿчен кирҽкле корылмалар
урнаштыру (урман складлары, урман кисҥ),
урманнарны саклау һҽм торгызу
Бозлыклар, карлыклар, инешлҽр, елгалар,
кҥллҽр, сазлыклар, территориаль диңгезлҽр һҽм
башка ҿске су объектлары
Су объектларына тоташкан җир кишҽрлеклҽрен,
ҽгҽр тиешле тыюлар законнарда билгелҽнмҽгҽн
булса, судан гомуми файдалануны
(гражданнарның шҽхси ихтыяҗлары ҿчен
гамҽлгҽ ашырыла торган судан файдалануы)
гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле ысуллар белҽн
файдалану, су ресурсларын эчҽргҽ яраклы һҽм
хуҗалык-кҿнкҥрешне су белҽн тҽэмин итҥ
максатларында коймалар (алу), су
объектларында, су мотоциклларында һҽм су
объектларында ял итҥ ҿчен билгелҽнгҽн башка
техник чаралардан файдалану)
Сусаклагычларны эксплуатациялҽҥ ҿчен кирҽкле
гидротехник корылмаларны урнаштыру
(плотиналарны, су агызгычларны, су алу
җайланмаларын, су чыгару һҽм башка
гидротехник корылмаларны, судно ҥткҽрҥ
корылмаларын, балык саклау һҽм балык тоту
корылмаларын, ярларны саклау корылмаларын)
Гомуми файдаланудагы җир участоклары. Ҽлеге
тҿр куллануның эчтҽлеге 12.0.1 - 12.0.2. кодлар
белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽренең
эчтҽлеген ҥз эченҽ ала
Авыл хуҗалыгы культураларының ҥз
ихтыяҗлары ҿчен гражданнарның ялын һҽм (яки)

13.2

Бакчачылык алып бару

2.1

Шҽхси торак тҿзелеше
ҿчен

2.1.1

Азкатлы кҥпфтирлы
торак тҿзелеше

2.2

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

2.3

Блокланган торак
тҿзелеше

ҥстерҥне гамҽлгҽ ашыру; авыл хуҗалыгы
культураларының инвентарьларын һҽм уңышын
саклау ҿчен билгелҽнгҽн кҥчемсез милек
объектлары булмаган хуҗалык корылмаларын
урнаштыру
Гражданнар тарафыннан ял итҥне һҽм (яисҽ)
авыл хуҗалыгы культураларын ҥз ихтыяҗлары
ҿчен 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.
Торак йортны урнаштыру (аерым урнашкан
бинаның җир ҿсте катлары саны 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 ихтыяҗлар ихтыяҗларын
канҽгатьлҽндерҥ ҿчен билгелҽнгҽн бҥлмҽлҽрдҽн
һҽм ярдҽмче куллану биналарыннан тора); авыл
хуҗалыгы культураларын ҥстерҥ;индивидуаль
гаражлар һҽм хуҗалык корылмалары урнаштыру;
Азкатлы кҥпфатирлы йортларны (4 катлы
кҥпфатирлы йортлар,мансардны да кертеп)
урнаштыру; спорт һҽм балалар
мҽйданчыкларын, ял итҥ мҽйданчыкларын
тҿзеклҽндерҥ; азкатлы кҥп фатирлы йортның
тҿзелгҽн, тҿзелгҽн һҽм тҿзелгҽн-тҿзелгҽн
биналарында торак тҿзелешенҽ хезмҽт кҥрсҽтҥ
объектларын урнаштыру, ҽгҽр мондый
биналарның гомуми мҽйданы азкатлы
йортлардагы биналарның гомуми мҽйданы 15%
тан артмаса.
2.1 код белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре
тасвирламасында кҥрсҽтелгҽн торак йортны
урнаштыру;
авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерҥ;
гараж һҽм башка ярдҽмче корылмалар
урнаштыру;
авыл хуҗалыгы терлеклҽрен тоту
Кҥрше торак йортлар (катлар саны ҿчтҽн дҽ
артмаган) белҽн бер яки берничҽ уртак дивар
(катлар саны уннан да артмаган) булган торак
йортны урнаштыру, аларның һҽркайсы бер
гаилҽнең яшҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн, кҥрше йорт яки
кҥрше йортлар белҽн тыкшынмыйча гына, аерым
җир кишҽрлегендҽ урнашкан һҽм гомуми
файдаланудагы территориягҽ чыгу
мҿмкинлегенҽ ия (блокланган тҿзелештҽге торак

2.5

Урта катлы торак
тҿзелеше

2.7

Торак тҿзелешенҽ хезмҽт
кҥрсҽтҥ

2.7.1

Автотранспортны саклау

3.1

Коммуналь хезмҽт
кҥрсҽтҥ

3.10.1

Амбулатор ветеринария
хезмҽте кҥрсҽтҥ

3.2

Социаль хезмҽт кҥрсҽтҥ

3.3

Кҿнкҥреш хезмҽте
кҥрсҽтҥ

йортлар).;
декоратив һҽм җилҽк-җимеш агачлары, яшелчҽ
һҽм җилҽк культуралары ҥстерҥ;
шҽхси гаражлар һҽм башка ярдҽмче корылмалар
урнаштыру;
спорт һҽм балалар мҽйданчыкларын, ял итҥ
мҽйданчыкларын тҿзеклҽндерҥ
Сигез катлы кҥп фатирлы йортларны урнаштыру;
тҿзеклҽндерҥ һҽм яшеллҽндерҥ;
җир асты гаражларын һҽм автостоянкаларны
урнаштыру;
спорт һҽм балалар мҽйданчыкларын, ял итҥ
мҽйданчыкларын тҿзеклҽндерҥ;
ҽгҽр кҥпфатирлы йортта мондый биналарның
гомуми мҽйданы 20% тан артмаса, кҥпфатирлы
йортның встроенный, тҿзелгҽн һҽм тҿзелгҽнтҿзелгҽн биналарында торак тҿзелешенҽ хезмҽт
кҥрсҽтҥ объектларын урнаштыру.
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1,
4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 кодлары белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽре белҽн каралган
капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру ҽгҽр аларны урнаштыру торак тҿзелешенҽ
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булса, шулай ук
гражданнарның яшҽҥ шартлары белҽн бҽйле,
ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ һҽм санитар иминлеккҽ
зыян китерми, халык хокукларын бозмый,
санитар зона булдыруны талҽп итми
Аерым торучы һҽм тҿзелгҽн гаражларны, шул
исҽптҽн автотранспортны саклау ҿчен
билгелҽнгҽн җир асты гаражларын, шул исҽптҽн
машина-урыннарга бҥлҥне, урнаштыру рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрен 4.9 коды белҽн карап
тоту каралган гаражлардан тыш, урнаштыру
Физик һҽм юридик затларны коммуналь
хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итҥ максатларында
биналар һҽм корылмалар урнаштыру. Рҿхсҽт
ителгҽн куллануның ҽлеге тҿре эчтҽлеге 3.1.1.1
- 3.1.2кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала.
Ветеринария хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру
Гражданнарга социаль ярдҽм кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн биналар урнаштыру. Рҿхсҽт ителгҽн
куллануның ҽлеге тҿре эчтҽлеге . 3.2.1 3.2.4кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала
Халыкка яки оешмаларга кҿнкҥреш хезмҽтлҽре
кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш

3.4

Сҽламҽтлек саклау

3.4.1

Амбулатор-поликлиника
хезмҽте кҥрсҽтҥ

3.5

Мҽгариф һҽм агарту

3.5.1

Мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч
һҽм урта гомуми белем

3.6

Мҽдҽни ҥсеш

3.7

Дини файдалану

3.8

Иҗтимагый идарҽ

4.1

Эшлекле идарҽ

объектларын урнаштыру (вак-тҿяк ремонт
остаханҽлҽре, ателье, мунча, чҽчтарашханҽ, кер
юу, химчистка, җирлҽҥ бюролары)
Гражданнарга медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру. Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ҽлеге
тҿре эчтҽлеге 3.4.1 - 3.4.2кодлар белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала.
Гражданнарга амбулатор-поликлиника медицина
ярдҽме кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
тҿзелеш объектларын урнаштыру
(поликлиникалар, фельдшер пунктлары,
сҽламҽтлек саклау пунктлары, ана һҽм бала
ҥзҽклҽре, диагностика ҥзҽклҽре, сҿт кухнялары,
кан донорлыгы станциялҽре, клиник
лабораториялҽр)
Тҽрбия, белем бирҥ һҽм агарту ҿчен билгелҽнгҽн
капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру.
Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ҽлеге тҿре эчтҽлеге
3.5.1 - 3.5.2кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн
куллану тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала.
Мҽгариф, мҽктҽпкҽчҽ, башлангыч һҽм урта
гомуми белем бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
тҿзелеш объектларын (балалар ясле, балалар
бакчалары, мҽктҽплҽр, лицейлар, гимназиялҽр,
сҽнгать, музыка мҽктҽплҽре, белем бирҥ
тҥгҽрҽклҽре һҽм башка оешмалар), шул исҽптҽн
укучыларны физик культура һҽм спорт белҽн
шҿгыльлҽнҥ ҿчен билгелҽнгҽн биналар, спорт
корылмалары урнаштыру
Мҽдҽният объектларын урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн биналар һҽм корылмалар
урнаштыру. Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ҽлеге
тҿре эчтҽлеге 3.6.1 - 3.6.3кодлары белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала.
Дини кулланылыштагы биналар һҽм корылмалар
урнаштыру. Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ҽлеге
тҿре эчтҽлеге 3.7.1 - 3.7.2кодлары белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала.
Иҗтимагый идарҽ органнарын һҽм оешмаларын
урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн биналарны
урнаштыру. Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ҽлеге
тҿрен эчтҽлеге рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽрен
ҥз эченҽ ала. кодлар 3.8.1 - 3.8.2
Капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру
максаты белҽн: дҽҥлҽт яки муниципаль идарҽ
һҽм хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ бҽйле булмаган идарҽ
итҥ эшчҽнлеге объектларын урнаштыру, шулай
ук оешмалар арасында, шул исҽптҽн биржа
эшчҽнлеге (банк һҽм иминият эшчҽнлегеннҽн

4.2

Сҽҥдҽ объектлары (сҽҥдҽ
ҥзҽклҽре, сҽҥдҽ-кҥңел ачу
ҥзҽклҽре (комплекслар)

4.3

Базарлар

4.4

Кибетлҽр

4.5

Банк һҽм иминият
эшчҽнлеге

4.6

Җҽмҽгать туклануы

4.7

Кунакханҽ хезмҽте
кҥрсҽтҥ

4.8

Кҥңел ачу

4.9

Хезмҽт гаражлары

4.9.1

Юл сервисы объектлары

тыш)вакытында товарны тапшыруны талҽп
итмҽгҽн килешҥлҽрне башкаруны тҽэмин итҥ
максатларында, капиталь тҿзелеш объектларын
урнаштыру
Гомуми мҽйданы 5000 кв. метрдан артык булган
капиталь тҿзелеш объектларын, товарлар
сатуны һҽм (яки) хезмҽт кҥрсҽтҥне гамҽлгҽ
ашыручы бер яки берничҽ оешманы урнаштыру,
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽре эчтҽлегенҽ 4.5 4.8.2 кодлары нигезендҽ;
урнаштыру гаражлар һҽм (яки) тукталышлар
ҿчен автомобиль хезмҽткҽрлҽре һҽм килҥчелҽр
сҽҥдҽ ҥзҽге
Капиталь тҿзелеш объектларын, даими яки
вакытлыча сҽҥдҽ итҥне оештыру ҿчен
билгелҽнгҽн корылмаларны (ярминкҽ, базар,
базар) урнаштыру, һҽр сҽҥдҽ урыны 200 кв.
метрдан артык сҽҥдҽ мҽйданы булмавын исҽпкҽ
алып;
урнаштыру гаражлар һҽм (яки) тукталышлар
ҿчен автомобильлҽр хезмҽткҽрлҽре һҽм
килҥчелҽр базары
Сҽҥдҽ мҽйданы 5000 кв. м. тҽшкил иткҽн
товарларны сату ҿчен билгелҽнгҽн капиталь
тҿзелеш объектларын урнаштыру
Банк һҽм иминият хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥче
оешмаларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн
капиталь тҿзелеш объектларын урнаштыру
Җҽмҽгать туклануы урыннарын (рестораннар,
кафелар, ашханҽлҽр, кабымлыклар, барлар)
урнаштыру максатларында капиталь тҿзелеш
объектларын урнаштыру)
Эшмҽкҽрлек файдасын алу максатыннан
файдаланыла торган кунакханҽлҽрне, шулай ук
аларда вакытлыча яшҽҥ ҿчен торак урыны
бирҥдҽн файдалану ҿчен кулланыла торган
башка биналарны урнаштыру
Кҥңел ачу ҿчен билгелҽнгҽн биналар һҽм
корылмалар урнаштыру. Рҿхсҽт ителгҽн
куллануның ҽлеге тҿре эчтҽлеге 4.8.1 48.3кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала.
Рҿхсҽт ителгҽн эшчҽнлек тҿрлҽрен гамҽлгҽ
ашыру максатларында кулланыла торган даими
яки вакытлыча гаражларны, хезмҽт
автотранспортын саклау ҿчен тукталышларны
урнаштыру: кодлар 3.0, 4.0 шулай ук гомуми
файдаланудагы транспорт чараларын, шул
исҽптҽн депоны да, кую һҽм саклау ҿчен
Юл сервисы биналары һҽм корылмалары

5.0

Ял (рекреация)

5.1

Спорт

5.2

Табигый-танып-белҥ
туризмы

6.4

Азык-тҿлек сҽнҽгате

6.7

Энергетика

6.8

Элемтҽ

урнаштыру. Рҿхсҽт ителгҽн куллануның ҽлеге
тҿре эчтҽлеге 4.9.1.1.1 - - 4.9.1.4кодлары белҽн
рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽрен ҥз эченҽ ала.
Спорт, физик культура, җҽяҥлелҽр яки югары
йҿрҥлҽр, ял һҽм туризм, табигатьне кҥзҽтҥ,
пикниклар, ау, балык тоту һҽм башка эшчҽнлек
ҿчен урыннар булдыру;
шҽһҽр урманнарын, скверларны, буаларны,
кҥллҽрне, сусаклагычларны, пляжларны булдыру
һҽм карау, шулай ук аларда ял итҥ урыннарын
тҿзеклҽндерҥ.
Ҽлеге тҿр рҿхсҽт ителгҽн куллану эчтҽлеге ҥз
эченҽ 5.1-5.5 кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн
куллану тҿрлҽрен ала
Спорт белҽн шҿгыльлҽнҥ ҿчен биналар һҽм
корылмалар урнаштыру. Ҽлеге тҿр рҿхсҽт
ителгҽн куллану эчтҽлеге ҥз эченҽ 5.1.1.1-5.1.7
кодлары белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽрен
ала
Табигать белҽн танышу, җҽяҥле һҽм атта йҿрҥ,
Сукмаклар һҽм юллар урнаштыру, ҽйлҽнҽ-тирҽ
табигать турында танып-белҥ мҽгълҥматлары
белҽн щитлар урнаштыру;
кирҽкле табигатьне саклау һҽм табигатьне
торгызу чараларын гамҽлгҽ ашыру
Азык-тҿлек сҽнҽгате объектларын аларны
эшкҽртҥгҽ бҥтҽн продукциягҽ (консервлау, казу,
икмҽк пешерҥ) китерҽ торган ысул белҽн, шул
исҽптҽн эчемлеклҽр, алкогольле эчемлеклҽр
һҽм тҽмҽке ҽйберлҽре җитештерҥ ҿчен
урнаштыру
Гидроэнергетика объектларын, җылылык
станциялҽрен һҽм башка электростанциялҽрне
урнаштыру, хезмҽт кҥрсҽтҥче һҽм электр
станциялҽре ҿчен ярдҽмче корылмаларны
(алтын калдыклар, гидротехник
корылмалар)урнаштыру;
урнаштыру, урнаштыру, 3.1 код белҽн рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре эчтҽлегендҽ каралган
энергетика объектларыннан тыш, электр челтҽре
хуҗалыгы объектларын урнаштыру
Элемтҽ, радиотапшырулар, телевидение
объектларын урнаштыру, һава радиорелейлары,
җир ҿсте һҽм җир асты кабель элемтҽ
линиялҽрен, радиофикация линиялҽре, антенна
кырларын да кертеп, элемтҽ кабель
линиялҽрендҽ кҿчҽйтҥ пунктлары, спутник
элемтҽсе һҽм телерадиотапшырулар
инфраструктурасын урнаштыру, элемтҽ
объектларын урнаштыру 3.1.1.1, 3.2.3кодлары

6.9

Складлар

7.2

Автомобиль транспорты

7.4

Һава транспорты

7.5

Торбаҥткҽргеч транспорт

8.3

Эчке тҽртипне тҽэмин итҥ

9.1

Табигать
территориялҽрен саклау

белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽрен карап
тоту каралган.
Йҿклҽрне вакытлыча саклау, бҥлҥ һҽм кҥчерҥ
(стратегик запасларны саклаудан тыш) буенча
билгелҽнгҽн, аларда йҿк тҿялгҽн җитештерҥ
комплексларының бер ҿлеше булмаган
корылмалар: сҽнҽгать базалары, складлар, йҿк
тҿялҥ терминаллары һҽм доклар, нефть
саклагычлар һҽм нефть суырту станциялҽре, газ
саклагычлары һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥче газ
конденсат һҽм газ эшкҽртҥ станциялҽре,
элеваторлар һҽм азык-тҿлек складлары, тимер
юл кичҥ складларыннан тыш, аларны вакытлыча
саклау, бҥлҥ һҽм кҥчерҥ
Автомобиль транспорты биналары һҽм
корылмалары урнаштыру. Рҿхсҽт ителгҽн
куллануның ҽлеге тҿрен эчтҽлеге 7.2.1-7.2.3
кодлар белҽн рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿрлҽрен
ҥз эченҽ ала
Аэродромнарны, вертолет мҽйданчыкларын
(вертодромнарны) урнаштыру,
гидросамолетларны алып килҥ һҽм китерҥ ҿчен
урыннар булдыру, очышларны һҽм һава
судноларын очып китҥ һҽм тҿшерҥ (китерҥ) ҿчен
кирҽкле башка объектларны радиотехник тҽэмин
итҥ, аэропортларны (аэровокзалларны) һҽм
пассажирларны утырту һҽм аларга тиешле
хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм аларның куркынычсызлыгын
тҽэмин итҥ ҿчен кирҽкле башка объектларны
урнаштыру, шулай ук һава юлы белҽн хҽрҽкҽт
итҽ торган йҿклҽрне тҿяҥ, бушату һҽм саклау
ҿчен кирҽкле объектларны урнаштыру;
һава судноларына техник хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм
ремонт ясау ҿчен билгелҽнгҽн объектларны
урнаштыру
Нефть ҥткҽргечлҽрне, су ҥткҽргечлҽрне, газ
ҥткҽргечлҽрне һҽм башка торба ҥткҽргечлҽрне,
шулай ук аталган торбаҥткҽргечлҽрне
эксплуатациялҽҥ ҿчен кирҽкле башка биналар
һҽм корылмаларны урнаштыру
Хҽрби хезмҽт булган эчке эшлҽр органнары,
Росгвардия һҽм коткару хезмҽтлҽре ҽзерлҽҥ һҽм
ҽзерлектҽ тоту ҿчен кирҽкле капиталь тҿзелеш
объектларын урнаштыру;
Гражданнар оборонасы объектларын урнаштыру,
җитештерҥ биналары ҿлеше булып торучы
гражданнар оборонасы объектларыннан кала
Бу зонада хуҗалык эшчҽнлеген чиклҽҥ юлы
белҽн ҽйлҽнҽ-тирҽ табигый мохитнең аерым
табигый сыйфатларын саклап калу, аерым

9.2

Курорт эшчҽнлеге

9.2.1

Санаторий эшчҽнлеге

9.3

Тарихи-мҽдҽни эшчҽнлек

алганда: тыю полосаларын булдыру һҽм карау,
саклагыч урманнарны, шул исҽптҽн шҽһҽр
урманнарын, урман паркларын булдыру һҽм
карау, саклау урманнарында рҿхсҽт ителгҽн
башка хуҗалык эшчҽнлеге, тыюлыкларда
табигый ресурслардан файдалану режимын
ҥтҽҥ, аеруча кыйммҽтле җирлҽрнең
ҥзенчҽлеклҽрен саклау.
Аларны, шул исҽптҽн, кешелҽрне дҽвалау һҽм
савыктыру ҿчен, табигый дҽвалау ресурсларын
(Минераль Су ятмалары, дҽвалау пычраклары,
лиманнар һҽм кҥллҽр, махсус климат һҽм кеше
авыруларын профилактикалау һҽм дҽвалау ҿчен
файдаланыла торган башка табигый факторлар
һҽм шартлар), шулай ук дҽвалау ресурсларын
дҽвалау ресурсларын дҽвалау-савыктыру
җирлҽренең һҽм курортның беренче зонасы
чиклҽрендҽ дҽвалау-санитар яки санитар саклау
округы чиклҽрендҽ юк итҥдҽн һҽм юк итҥдҽн
саклау.
Халыкны дҽвалау һҽм сҽламҽтлҽндерҥ буенча
хезмҽт кҥрсҽтҥне тҽэмин итҽ торган
шифаханҽлҽр, профилакторийлар, бальнеологик
дҽваханҽлҽр, пычрак дҽвалау хастаханҽлҽре
урнаштыру;
дҽвалау-савыктыру урыннарын (пляжлар,
бюветлар, шифалы пычрак табу
урыннарын)тҿзеклҽндерҥ;
дҽвалау-сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларын
урнаштыру
Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни
мирас объектларын (тарихи һҽм мҽдҽни
ядкҽрлҽрне) саклау һҽм ҿйрҽнҥ, шул исҽптҽн:
археологик мирас объектларын, Истҽлекле
урыннарны, тарихи һҿнҽрчелек, җитештерҥ һҽм
һҿнҽрчелек, тарихи җирлеклҽр, хҽрби һҽм
гражданлык каберлеклҽрен, мҽдҽни мирас
объектларын саклау һҽм ҿйрҽнҥ, тарихи һҿнҽр
яки һҿнҽрчелек булган хуҗалык эшчҽнлеге,
шулай ук танып-белҥ туризмын тҽэмин итҥче
хуҗалык эшчҽнлеге.

* РФ Икътисадый ҥсеш Министрлыгының 2014нче елның 1нче сентябреннҽн 540нчы
номерлы боерыгы белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿрлҽре классификаторы нигезендҽ

КУШЫМТА
Кушымта 1. VII бҥлеккҽ кушымта
Чиклҽре Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрындагы җир кишҽрлеклҽре,
торак пунктлар яки муниципаль берҽмлеклҽр чиклҽрен билгелҽҥдҽ хаталарны исҽпкҽ
алып билгелҽнгҽн территориаль зоналар:
Ж1-индивидуаль торак йортлар тҿзҥ зонасы;
Ж2 -азкатлы һҽм урта катлы торак йортлар тҿзелеше зонасы;
Д1-кҥп функцияле иҗтимагый-эшлекле тҿзелеш зонасы;
И1-инженерлык инфраструктурасы һҽм коммуналь хезмҽт кҥрсҽтҥ зонасы;
СХ3-авыл хуҗалыгы җитештерҥе объектлары зонасы;
СХ4-бакчачылык зонасы;
Р1-табигый ландшафтлар зонасы;
Р2-рекреация һҽм туризм объектлары зонасы;
СХ1-авыл хуҗалыгы җирлҽре зонасы;
ЛФ – урман фонды зонасы;
ВО- су объектлары зонасы.

