
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 

Данауровка авыл җирлеге Советы 

 

Карары  

 

 25 февраль 2019 ел                                                                      № 65/1 

 

Татарстан Республикасы  

Чистай муниципаль районы  

«Данауровка авыл җирлеге»ндә  

муниципаль җирдән файдалану  

һәм төзелеш кагыйдәләренә 

 үзгәрешләр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Данауровка авыл җирлеге Советының 2014 

елның 7 июлендәге 10/1 номерлы карары белән расланган җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы мәгълүматны тыңлап, фикер алышканнан соң, Россия 

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, Чистай муниципаль районы Данауровка авыл 

җирлегендә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре буенча төзелгән комиссиясенең 2018 

елның 10 декабрендәге һәм 2016 елның 4 февралендәге үткәргән ачык тыңлаулар нәтиҗәләрен 

исәпкә алып, Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Данауровка авыл җирлеге 

Советы 

 

Карар бирә: 

 

1. Чистай муниципаль районы «Данауровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре территориясен шәһәр төзелеше зоналаштыру картасына 

үзгәрешләр кертергә: 

- «Индивидуаль торак төзелеше зонасы» Ж1 территориаль зонасы чикләрен үзгәртү һәм 9 участок 

чикләрендә территорияне Галактионово авылына, Данауровка авыл җирлеге, шул исәптән 26988,0 

кв. м мәйданлы, 16:42:180207:42 кадастр номеры булган җир кишәрлеген, , «III дәрәҗәдәге 

куркыныч җитештерү-коммуналь объектларын урнаштыру зонасы" П2 төзелеш зонасына кертү 

өлешендә (1 нче кушымта);  

- «Индивидуаль торак төзелеше зонасы» Ж1 территориаль зонасы чикләрен үзгәртү һәм 9а 

участогы чикләрендә территорияне Галактионово авылына, Данауровка авыл җирлеге, шул 

исәптән, мәйданы 5923,0 кв. м., 16:42:180207:55 кадастр номеры булган җир кишәрлеген, «III 

дәрәҗәдәге куркыныч җитештерү-коммуналь предприятиеләрне урнаштыру зонасы" П2 төзелеш 

зонасына кертү өлешендә (2 нче кушымта); 

- «Индивидуаль торак төзелеше зонасы» Ж1 территориаль зонасы чикләрен үзгәртү һәм 11 

участок чикләрендәге территорияне Галактионово авылына кертү өлешендә, Данауровка авыл 

җирлеге, шул исәптән мәйданы 955,0 кв. м булган,16:42:180207:49 кадастр номеры булган җир 

кишәрлеген,« III дәрәҗәдәге куркыныч җитештерү-коммуналь объектларын урнаштыру зонасы» 

П2 төзелеш зонасына кертү өлешендә (3 нче кушымта); 

- «Индивидуаль торак төзелеше зонасы» Ж1 территориаль зонасы чикләрен үзгәртү һәм 

Галактионово авылындагы 10 нчы участок чикләренә территорияне кушу, Данауровка авыл 

җирлеге, шул исәптән мәйданы 25367,0 кв. м., 16:42:180207:44 кадастр номерлы булган җир 

кишәрлеген, «III дәрәҗәдәге куркыныч җитештерү-коммуналь предприятиеләрне урнаштыру 

зонасы" П2 төзелеш зонасына кертү өлешендә (4 нче кушымта). 

2. Әлеге карарны информацион стендларда бастырырга һәм Чистай муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга (http://chistopol.tatarstan.ru). 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

Данауровка авыл җирлеге башлыгы:                                 В.К.Садретдинова



 
2019 елның 25 февралендәге 

 №65/1 карарына 1 нче кушымта 

                          

Чистай муниципаль районы «Данауровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә таянып территориянең чикләрен билгеләү картасы  

 

Гамәлдәге нигезләмә:   

 

 
 

Кертелә торган үзгәрешләр: 

 

 



 
2019 елның 25 февралендәге 

 №65/1 карарына 2 нче кушымта 

                          

Чистай муниципаль районы «Данауровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә таянып территориянең чикләрен билгеләү картасы  

 

Гамәлдәге нигезләмә:   

 

 
Кертелә торган үзгәрешләр: 

 
 



 
 

2019 елның 25 февралендәге 

 №65/1 карарына 3 нче кушымта 

                          

Чистай муниципаль районы «Данауровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә таянып территориянең чикләрен билгеләү картасы  

 

Гамәлдәге нигезләмә:   

 

 
Кертелә торган үзгәрешләр: 



 
2019 елның 25 февралендәге 

 №65/1 карарына 4 нче кушымта 

                          

Чистай муниципаль районы «Данауровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә таянып территориянең чикләрен билгеләү картасы  

 

Гамәлдәге нигезләмә:   

 
Кертелә торган үзгәрешләр: 

 
                                                                                    


