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Уважаемый читатель!
Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани
публикует решения городских властей и выходит еженедельно, по четвергам. Перечень
документов, вошедших в новый Сборник, анонсируется по понедельникам на портале
kzn.ru в разделе новостей.
Найти нужный вам выпуск можно в любой городской библиотеке Казани, в том числе
и детской.
Приобрести свежий номер Сборника, а также вышедший на предыдущей неделе вы
можете в киосках «Горпечати».
Если у вас нет необходимости покупать печатную версию, то на сайте kzn.ru в рубрике «Документы» ведется электронный архив.
Выписать журнал можно в любом почтовом отделении. Подписной индекс 16293.
Служба альтернативной подписки и курьерской доставки ООО «Урал-Пресс Казань»
оформит для вас подписку по телефону: 277-95-57.
Все вопросы, касающиеся Сборника, присылайте по адресу: sbornik_kgoc@mail.ru
или задавайте по телефону: 8-903-313-42-26.

Хөрмәтле укучы!
Атна саен пәнҗешәмбе көннәрендә дөнья күргән Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгында шәһәр хакимиятенең яңа карарлары бастырыла. Яңа Җыентыкка кергән документлар исемлегенә һәр дүшәмбе kzn.ru
порталының яңалыклар бүлегендә анонс ясала.
Басманың сезгә кирәкле санын Казанның теләсә кайсы шәһәр, шул исәптән балалар
китапханәсендә дә табарга була.
Җыентыкның өр-яңа һәм шулай ук узган атнада чыккан санын сатып алу өчен «Горпечать» киоскларына мөрәҗәгать итә аласыз.
Әгәр сезнең басма версияне сатып алу ихтыяҗы булмаса, kzn.ru сайтының «Документлар» рубрикасында урнаштырылган җыентыкларның электрон архивына мөрәҗәгать итә аласыз. Монда пәнҗешәмбе көннәрендә өр-яңа саннар да урнаштырыла.
Журналга теләсә кайсы почта бүлегендә язылырга мөмкин. Язылу индексы 16293.
«Урал-Пресс Казань» ҖЧҖ альтернатив язылу һәм китереп бирү хезмәте сезне 27795-57 телефон номеры аша яздырыр.
Җыентыкка кагылган барлык сораулар белән sbornik_kgoc@mail.ru электрон адресы
яисә 8-903-313-42-26 телефоны аша мөрәҗәгать итә аласыз.
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ЭЧТӘЛЕК

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2016 елның 16 мартыннан 963-нче номерлы
карары
Казан шәһәре Думасының Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренең шәһәр төзелеше регламентлары зоналары картасына (Казан шәһәре
Шәһәр төзелеше уставының II өлеше) Бондаренко урамы буенча урнашкан территория
мөнәсәбәтендә үзгәрешләр кертү турындагы карар проектын әзерләү турында
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от 16.03.2016 №963

О подготовке проекта решения Казанской
городской Думы о внесении изменений
в карту зон градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки
(часть II Градостроительного устава г.Казани)
в отношении территории по ул.Бондаренко
Комиссией по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани рассмотрены предложения Комитета земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани и Общества
с ограниченной ответственностью «Фирма Автогаз» о внесении изменений
в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани).
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая заключение Комиссии по землепользованию и
застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани о внесении
изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани), постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани (А.Р.Нигматзянов) в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в срок до 01.02.2017
подготовить проект решения Казанской городской Думы о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и
застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани) в отношении территории, включающей земельный участок кадастровый номер 16:50:110406:13
площадью 1920 кв.м по ул.Бондаренко, в части уменьшения зоны парков (Р2) и
увеличения зоны обслуживания населения (Д2).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.
kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.
Исполняющий обязанности Руководителя – первый заместитель
А.Р.Нигматзянов
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 17.03.2016 №976

О подготовке проекта решения
Казанской городской Думы о внесении
изменений в карту зон градостроительных
регламентов Правил землепользования и застройки
(часть II Градостроительного устава г.Казани)
на территории по ул.Хади Такташа
Комиссией по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани рассмотрено предложение Исполнительного комитета г.Казани о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава
г.Казани) для реконструкции и строительства объекта регионального значения
- Казанского зоопарка в соответствии с разрабатываемым проектом планировки территории.
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая заключение Комиссии по землепользованию и
застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани о внесении
изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани), постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани (А.Р.Нигматзянов) в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в срок до 01.02.2017
подготовить проект решения Казанской городской Думы о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и
застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани) на территории по ул.
Хади Такташа в части уменьшения коммунально-складской зоны (КС) и увеличения зоны парков (Р2).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.
kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.
Исполняющий обязанности Руководителя – первый заместитель
А.Р.Нигматзянов

Спецвыпуск 18 марта 2016 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

5

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2016 елның 16 мартыннан 963-нче номерлы карары

Казан шәһәре Думасының Җир биләмәләреннән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр
төзелеше регламентлары зоналары картасына
(Казан шәһәре Шәһәр төзелеше уставының II өлеше)
Бондаренко урамы буенча урнашкан территория
мөнәсәбәтендә үзгәрешләр кертү турындагы карар
проектын әзерләү турында
Казан шәһәре Башкарма комитеты Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре комитетының һәм “Автогаз фирмасы” җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең Җир
биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше регламентлары зоналары картасына (Казан шәһәре Шәһәр төзелеше уставының II
өлеше) үзгәрешләр кертү турындагы тәкъдиме Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе карамагындагы Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш
комиссиясе тарафыннан карап тикшерелде.
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 33 маддәсендәге 5 өлеше
нигезендә һәм Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе карамагындагы
Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш комиссиясенең Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше регламентлары зоналары картасына (Казан шәһәре Шәһәр төзелеше уставының II өлеше) үзгәрешләр кертү турындагы йомгагын исәпкә алып карар бирәм:
Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе карамагындагы Җир
биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш комиссиясенә (А.Р.Нигъмәтҗанов)
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган тәртиптә, 2017
елның 1 февраленә кадәр Казан шәһәре Думасының Җир биләмәләреннән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше регламентлары зоналары картасына (Казан шәһәре Шәһәр төзелеше уставының II өлеше) Бондаренко урамы буенча 16:50:110406:13 кадастр номерлы 1920 кв.м мәйданлы җир
биләмәсен үз эченә алган территория мөнәсәбәтендә, парклар зонасын (Р2) киметү һәм халыкка хезмәт күрсәтү зонасын (Д2) арттыру өлешендә үзгәрешләр
кертү турындагы карар проектын әзерләргә.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар
һәм документлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма
комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары А.Р.Нигъмәтҗановка йөкләргә.
Җитәкче вазифаларын башкаручы – беренче урынбасар
А.Р.Нигъмәтҗанов
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы Махсус чыгарылыш 18 март 2016 ел
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2016 елның 17 мартыннан 976-нчы номерлы карары

Казан шәһәре Думасының Җир биләмәләреннән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр
төзелеше регламентлары зоналары картасына
(Казан шәһәре Шәһәр төзелеше уставының II өлеше)
Һади Такташ урамы буенча урнашкан территория
мөнәсәбәтендә үзгәрешләр кертү турындагы карар
проектын әзерләү турында
Казан шәһәре Башкарма комитетының Җир биләмәләреннән файдалану һәм
төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше регламентлары зоналары картасына
(Казан шәһәре Шәһәр төзелеше уставының II өлеше) эшләнелә торган территорияне планлаштыру проекты нигезендә төбәк әһәмиятендәге объект – Казан зоопаркын төзү һәм реконструкцияләү өчен үзгәрешләр кертү турындагы
тәкъдиме Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе карамагындагы Җир
биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш комиссиясе тарафыннан карап тикшерелде.
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 33 маддәсендәге 5 өлеше
нигезендә һәм Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе карамагындагы
Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш комиссиясенең Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше регламентлары зоналары картасына (Казан шәһәре Шәһәр төзелеше уставының II өлеше) үзгәрешләр кертү турындагы йомгагын исәпкә алып карар бирәм:
Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе карамагындагы Җир
биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш комиссиясенә (А.Р.Нигъмәтҗанов)
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган тәртиптә, 2017
елның 1 февраленә кадәр Казан шәһәре Думасының Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше регламентлары зоналары
картасына (Казан шәһәре Шәһәр төзелеше уставының II өлеше) Һади Такташ
урамы буенча урнашкан территория мөнәсәбәтендә, коммуналь-склад зонасын
(КС) киметү һәм парклар зонасын (Р2) арттыру өлешендә үзгәрешләр кертү турындагы карар проектын әзерләргә.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар
һәм документлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма
комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары А.Р.Нигъмәтҗановка йөкләргә.
Җитәкче вазифаларын башкаручы – беренче урынбасар
А.Р.Нигъмәтҗанов
Махсус чыгарылыш 18 март 2016 ел Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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