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Ачык тыңлаулар
Нәтиҗәсе

ТР ЧМР “Чистай  шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  башлыгының “Ачык тыңлауларны
билгеләү  турында”гы  10.01.2019  ел,  №2  карары  белән  билгеләнгән  ачык  тыңлаулар
28.01.2019  ел,  13.30  сәгатьтә  Чистай  муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  зур
залында түбәндәге адрес буенча узды: Татарстан Республикасы, Чистай муниципаль районы,
Чистай шәһәре, Бебель урамы, 129 йорт.

                
Чистай  шәһәр  Башкарма  комитеты  җитәкчесенең  2018  елның  20  декабрендәге  309

номерлы  карары  белән  “Җир  кишәрлегеннән  файдалануга  шартлы  рәвештә  рөхсәт  бирү
мәсьәләсе  буенча  ачык  тыңлаулар  билгеләү  турында”гы;  20.12.2018  ел,  №301  “Җирдән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча  ачык тыңлаулар
билгеләү  турында”гы;  Чистай  шәһәр  Башкарма  комитеты  җитәкчесенең  2019  елның  10
гыйнварындагы 1 номерлы һәм 23.01.2019 елның 8 номерлы “Җир кишәрлегеннән шартлы
рәвештә файдалануга  рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында”гы
карары белән билегеләнгән ачык тыңлаулар 2019 елның 7 февралендә 10.00 сәгатьтә Чистай
муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  зур  залында  түбәндәге  адрес  буенча  узды:
Татарстан  Республикасы,  Чистай муниципаль  районы, Чистай  шәһәре,  Бебель  урамы,  129
йорт.

Ачык тыңлаулар предметы: 
Җир кишәрлегеннән шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирү мәсьәләләре:
1.  ТР  БУК  “Чистай  дәүләт  тарих-архитектура  һәм  әдәбият  музей-тыюлыгы”  мөрәҗәгате
буенча “Тарихи-мәдәни эшчәнлек” дип аталган “Д – 3” зонасындагы “Мәгариф объектларын
һәм  фәнни  комплексларны  урнаштыру  зонасы”  дигән  кадастр  номеры  16:54:040301:19,
мәйданы 3188,0 кв. м. булган, Татартстан Республикасы, Чистай муниципаль районы, Чистай
шәһәре,  К.Маркс  урамы,  15  нче  йорт  адресы  буенча  урнашкан  җир  кишәрлеген  шартлы
рәвештә файдалануга рөхсәт бирү турында.
2. ЧМР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының мөрәҗәгате буенча җир кишәрлекләрен
шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирү:
- кадастр номеры16:54:060102:1, мәйданы 95 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, Чистай
муниципаль  районы,  Чистай  ш.,  Кама ур,  15  нче  йорт –  “Мөһим товарлар  кибете”  Ж -1
зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”
- кадастр номеры 16:54:060204:148, мәйданы 257,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы,
Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Менделеев урамы  – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1
зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”;
-  кадастр  номеры 16:54:030103:24,  мәйданы 179,0  кв.м.  адресы:  Татарстан  Республикасы,
Чистай  муниципаль  районы,  Чистай  ш.,  Гуськов  урамы,  6  нчы  йорт  –  “Мөһим товарлар
кибете” Ж -1 зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”;
- кадастр номеры 16:54:110101:358, мәйданы 266,0 кв.м. адресы: Татарстан Республикасы,
Чистай  муниципаль  районы,  Чистай  ш.,  Бебель  урамы,  108 нче  йорт –  “Мөһим товарлар
кибете” Ж -1 зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”.



3.  Л.В.Полещук  мөрәҗәгате  буенча,  кадастр  номеры 16:54:030103:201,  мәйданы 229 кв.м,
адресы: Татарстан Республикасы,  Чистай муниципаль районы, Чистай ш.,  Гуськов урамы,
16А  нчы йорт – “Шәхси җиңел автомобиль гаражлары”  Д-1 зонасында “Эшлекле, җәмәгать
һәм  коммерция  билгеләнешендәге  зона”сындагы  җир  кишәрлекләрен  шартлы  рәвештә
файдалануга рөхсәт бирү.
4.  В.П.Пузанковның  Чистай  муниципаль  районының  “Чистай  шәһәре”  муниципаль
берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә Р-1 “Рекреацион-
ландшафт  территорияләре  зонасы”  һәм  Чистай  шәһәре,  Татарстан  Республикасы,Чистай
шәһәре,  К.Маркс  урамы,  142  А  йорты,  шул  исәптән  кадастр  номеры  16:54:150203:168,
мәйданы  888,0  кв.  м.  булган  җир  кишәрлеге  “Эшлекле,  иҗтимагый  һәм  коммерция
билгеләнешендәге зона”сы  Д-1 төзелеш зонасына үзгәрешләр кертү турында мөрәҗәгате.
Карар иттеләр: 
1.  Җир кишәрлекләрен  шартлы рәвештә  рөхсәт  бирү мәсьәләләре буенча  ачык тыңлаулар
узды дип санарга  һәм әлеге  нәтиҗәне  җир  кишәрлекләрен  шартлы  рәвештә  файдалануга
рөхсәт бирү турындагы  Карар кабул итү өчен, Чистай шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе
вазыйфаларын башкаручыга юлларга.
2. В.П.Пузанковның  Чистай  муниципаль  районының  “Чистай  шәһәре”  муниципаль
берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә Р-1 “Рекреацион-
ландшафт  территорияләре  зонасы”  һәм  Чистай  шәһәре,  Татарстан  Республикасы,Чистай
шәһәре,  К.Маркс  урамы,  142  А  йорты,  шул  исәптән  кадастр  номеры  16:54:150203:168,
мәйданы  888,0  кв.  м.  булган  җир  кишәрлеге  “Эшлекле,  иҗтимагый  һәм  коммерция
билгеләнешендәге  зона”сы  Д-1 төзелеш зонасына  үзгәрешләр  кертү  турында  мөрәҗәгате
буенча проектны хупларга һәм раслау өчен депутатлар Советына җибәрергә.
3. Әлеге карарны ТР Хокукый мәгълүматның рәсми порталында(pravo.tatarstan.ru)  бастырып
чыгарырга  һәм  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районының рәсми  сайтында
(chistopol.tatarstan.ru) урнаштырырга.

Комиссия сәркатибе:                                                    Бибишев М.Р.


