
№  30/12                                                                                    25  декабрь  2018ел.
    

  Решение                                                                                Карар

Татарстан Республикасы Чистай 
муниципаль районы “Чистай 
шәһәре”муниципаль берәмлегенең 
җирдән  файдалану һәм төзелеш 
корылмалары  Кагыйдәсенә үзгәрешләр
кертү турында 

Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  “Чистай  шәһәре”
муниципаль  берәмлегенең  җирдән   файдалану  һәм  төзелеш  корылмалары
Кагыйдәсенә   үзгәрешләр  кертү  турындагы   мәгълүматны  тыңлап  һәм
тикшереп, Россия Федерациясенең Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, Чистай
муниципаль  районы  “Чистай  шәһәре”  муниципаль  берәмлегенең  җирдән
файдалану  һәм  төзелешләр   кагыйдәләре  буенча  комиссия  нәтиҗәсен  һәм
17.10.2018 елда һәм  26.10.2018 елда үткәрелгән ачык тыңлаулар  нәтиҗәләрен
исәпкә  алып,  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  Чистай
шәһәре Советы  

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1.  Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре”
муниципаль  берәмлегенең  җирдән   файдалану  һәм  төзелеш  корылмалары
Кагыйдәсенең   Чистай  муниципаль  районы  Чистай  шәһәре  территориясен
шәһәр  төзелеше  зоналарына  бүлү  картасының  1нче  кушымтасына   .Чистай
шәһәре  Советының  19.12.2012елгы   18/7  нче  карары  (Чистай  шәһәре
Советының 30.06.2016 елгы  7/1нче, 25.08.2016 елгы 8/4 нче,    28.09.2017  елгы
18/4нче ,  2.11.2017  елгы 19/2 нче,  14.12.2017  елгы  20/13нче,   21.03.2018 елгы
23/5 нче,   29.08.2018  елгы  27/1 нче,  24.10.2018елгы   28/5нче  карарлары
редакциясендә) белән  расланган   үзгәрешләрне  кертергә:

-  СХ-1  “Авыл  хуҗалыгы  файдалануы  зонасы”  төзелеш  корылмалары
территориаль  зонасы   чикләрен  үзгәртү  өлешендә  һәм  Чистай  шәһәре,
Х.Такташ урамы 32А йорты чикләрендәге территорияне, шул исәптән кадастр
номеры  16:54:130302:221булган җир участогын  Ж-1 “Шәхси торак йортлар



төзелгән зона” төзелеш корылмалары зонасына  кертергә (1нче кушымта);  
-Ж-3 “Эшлекле, җәмәгать һәм коммерцияви билгеләнештәге зона”  төзелеш

корылмалары  территориаль  зонасы   чикләрен  үзгәртү  өлешендә  һәм  Чистай
шәһәре, Җиңүнең 40 еллыгы урамы  28Д йорт чикләрендәге территорияне, шул
исәптән кадастр номеры 16:54:000000:295 булган җир участогын  Д-1“Эшлекле,
җәмәгать  һәм  коммерцияви  билгеләнештәге  зона”  зонасына  кертергә  (2нче
кушымта); 

-СН-4  “Махсус  билгеләнештәге  яшелләндерү  зонасы”  төзелеш
корылмалары  территориаль  зонасы   чикләрен  үзгәртү  өлешендә  һәм  Чистай
шәһәре, К. Маркс урамы  125И йорт чикләрендәге территорияне, шул исәптән
кадастр номеры 16:54:160311:5,  мәйданы 649 кв.м. булган  җир участогын Д-1
“Эшлекле, җәмәгать һәм коммерцияви билгеләнештәге зона”зонасына  кертергә
(3нче кушымта); 

-  Ж-4  “Бакчачылык  һәм  дача  участоклары”  төзелеш  корылмалары
территориаль  зонасы   чикләрен  үзгәртү  өлешендә  һәм  Чистай  шәһәре,
«Пищевик»   ДС  һәм ОНТ 247нче участогы чикләрендәге территорияне , шул
исәптән  кадастр  номеры 16:54:000000:458, мәйданы  480  кв.м. булган   җир
участогын  Ж-1  “Шәхси  торак  йортлар  төзелгән  зона”  төзелеш корылмалары
зонасына  кертергә (4нче кушымта);  

-  Ж-4  “Бакчачылык  һәм  дача  участоклары”  төзелеш  корылмалары
территориаль  зонасы   чикләрен  үзгәртү  өлешендә  һәм  Чистай  шәһәре,
«Пищевик»  ДС һәм ОНТның  338нче участогы чикләрендәге территорияне ,
шул исәптән кадастр номеры16:54:120401:419, мәйданы   562 кв.м. булган  җир
участогын  Ж-1  “Шәхси  торак  йортлар  төзелгән  зона”  төзелеш корылмалары
зонасына  кертергә (5нче кушымта);  

2.  Әлеге  карарны  масса-күләм  мәгълүмат  чараларында  бастырырга  һәм
Чистай муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.  Әлеге  карарның  үтәлешенә  контрольлек  итүне   “Чистай  шәһәре”
муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары М.И. Ксенофонтовка йөкләргә. 

Чистай муниципаль районы
Чистай шәһәре башлыгы                                                            Д.А. Иванов        

                                                             

                                      



                                       ТР ЧМР Чистай шәһәре 
                                       Советы карарына 
                                         1нче кушымта 

                                      25.12.2018ел .№30/12

Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең
җирдән  файдалану һәм төзелеш корылмалары  Кагыйдәсенең  территорияне

шәһәр төзелеше зоналарына бүлү картасы
Гамәлдәге нигезләмә:  

Кертелүче үзгәрешләр:

                                                                                        



                                            ТР ЧМР Чистай шәһәре 
                                       Советы карарына 
                                         2нче кушымта 

                                      25.12.2018ел .№30/12

Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең
җирдән  файдалану һәм төзелеш корылмалары  Кагыйдәсенең  территорияне

шәһәр төзелеше зоналарына бүлү 
Гамәлдәге нигезләмә:  

 

Кертелүче үзгәрешләр:

                            ТР ЧМР Чистай шәһәре 



                                       Советы карарына 
                                         3нче кушымта 

                                      25.12.2018ел .№30/12

Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең
җирдән  файдалану һәм төзелеш корылмалары  Кагыйдәсенең  территорияне

шәһәр төзелеше зоналарына бүлү  картасы
Гамәлдәге нигезләмә:  

Кертелүчеүзгәрешләр: 

: 

ТР ЧМР Чистай шәһәре 



                                       Советы карарына 
                                         4нче кушымта 

                                      25.12.2018ел .№30/12
                                  

Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең
җирдән  файдалану һәм төзелеш корылмалары  Кагыйдәсенең  территорияне

шәһәр төзелеше зоналарына бүлү картасы 
Гамәлдәге нигезләмә:  

Кертелүче үзгәрешләр:



ТР ЧМР Чистай шәһәре 
                                       Советы карарына 

                                         5нче кушымта 
                                      25.12.2018ел .№30/12

Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең 
җирдән  файдалану һәм төзелеш корылмалары  Кагыйдәсенең  территорияне 
шәһәр төзелеше зоналарына бүлү картасы 

Гамәлдәге нигезләмә:  

Кертелүче  үзгәрешләр


