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Ачык тыңлаулар буенча
 Нәтиҗә

ТР  ЧМР  “Чистай  шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  башлыгының  “Ачык  тыңлаулар
билгеләү  турында”гы  2019  елның 26  нчы февралендәге  3  номерлы “Җир кишәрлегеннән
шартлы  рәвештә  файдалануга  рөхсәт  бирү  мәсьәләсе  буенча  ачык  тыңлаулар  билгеләү”
турындагы  карары  нигезендә,  ачык  тыңлаулар  02.04.2019  ел,  10.00  сәгатьтә  Чистай
муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  кече  залында  түбәндәге  адрес  буенча  узды:
Татарстан  Республикасы,  Чистай муниципаль  районы, Чистай  шәһәре,  Бебель  урамы,  129
йорт.
Ачык тыңлауларда каралган мәсьәләләр: 
Җир кишәрлегеннән шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирү мәсьәләләре:
гр. Бухматов Д.О. мөрәҗәгате буенча, кадастр номеры 16:54:130402:21, мәйданы 542,0 кв.м.,
адресы:  Татарстан  Республикасы,  Чистай  муниципаль  районы,  Чистай  шәһәре,  Весенняя
урамы,6/13  нчы  йорт  –  “Бер  гаилә  өчен  коттедж  тибындагы  аерым  торучы  йорт  яны
участоклары булган торак йортлар” Ж-4 “Бакчачылык һәм дача участоклары зона”сындагы
җир биләмәсе.
Карар иттеләр: 
1. Җир кишәрлегеннән шартлы рәвештә рөхсәт алу мәсьәләсе буенча ачык тыңлаулар үткән
дип  санарга  һәм  гр.  Бухматов  Д.О.  мөрәҗәгате  буенча,  кадастр  номеры  16:54:130402:21,
мәйданы 542,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, Чистай муниципаль районы, Чистай
шәһәре, Весенняя урамы,6/13 нчы йорт – “Бер гаилә өчен коттедж тибындагы аерым торучы
йорт  яны  участоклары  булган  торак  йортлар”  Ж-4  “Бакчачылык  һәм  дача  участоклары
зона”сындагы җир биләмәсенән шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирү мәсьәләсен кире
кагу  турындагы  нәтиҗәне  Карар  кабул  итү  өчен  Чистай  шәһәре  Башкарма  комитеты
җитәкчесенә  җибәрергә.  Кире  кагу  түбәндәге  нигезләр  белән  аңлатыла:  53.13330.2011
“Бакчачылык берләшмәләре, бина һәм корылмалар территорияләрен планлаштыру һәм төзү”
5.7 СП пунктчасы буенча бакчачылык, дача берләшмәсе территориясендә урамнарның һәм
Кызыл линияләрдә юлларның киңлеге - 15 метрдан да ким булмаска тиеш: урамнар өчен - 15
метрдан да ким түгел; юл йөрү өчен-9 метрдан да ким булмаска тиеш. 42.13330.2016 “Шәһәр
һәм  авыл  җирлекләрен  планлаштыру  һәм  төзү”  11.5  СП  пунктчасы  буенча  программасы
буенча,  урам  һәм  юллар  киңлеге  түбәндәгечә  булырга  тиеш:  магистраль  юллар-50-100;
магистраль урамнар - 40-100; урамнар һәм җирле әһәмияттәге юллар-15-30.

2. Әлеге  бәяләмәне  ТР  Хокукый  мәгълүматның  рәсми  порталында(pravo.tatarstan.ru)
бастырып чыгарырга  һәм Татарстан  Республикасы Чистай  муниципаль  районының рәсми
сайтында (chistopol.tatarstan.ru) урнаштырырга.
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