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Ачык тыңлаулар буенча
 Нәтиҗә

ЧМР “Чистай  шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  башлыгының “ЧМР “Чистай  шәһәре”
муниципаль  берәмлегенең  җир  биләмәләреннән  файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләренә
үзгәрешләр кертү проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында”гы 2019 елның 13 нче
мартындагы  4  номерлы  карары  нигезендә,  ачык  тыңлаулар  17.05.2019  ел,  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 тыңлауларда каралган мәсьәләләр: 
Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең җир 
биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты:        

1. ЧМР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы мөрәҗәгате буенча:
-  Д-1  “Эшлекле,  иҗтимагый  һәм  коммерция  билгеләнешендәге  Зона”  төзелешенең
территориаль зонасы чикләрен үзгәртү һәм Чистай шәһәре, Энгельс урамы,152 чикләрендә
территорияне,  шул исәптән кадастр номеры 16:54:020103:358 булган җир кишәрлеген,  Д-3
зонасына  “Мәгариф  объектларын  һәм  фәнни  комплексларны  урнаштыру зонасы”на  кертү
өлешендә;
-  Р-1  “Рекреацион-ландшафт  территорияләре  зонасы”  төзелешенең  территориаль  зонасы
чикләрен  үзгәртү  һәм  Чистай  шәһәре,  Союз  урамы  (соляной  районы)  чикләрендә
территорияне  “IV-V  класс  куркынычлык  җитештерү-коммуналь  объектлар  зонасы”  ПК-3
төзелеш зонасына кертү өлешендә.

2. Мөрәҗәгать буенча, ПК-1 “I-II класс куркынычлык җитештерү-коммуналь объектлар
зонасы” төзелешенең территориаль зонасы чикләрен үзгәртү һәм Татарстан Республикасы,
Чистай шәһәре,Тургенев урамы, 49 нчы йорт , шул исәптән кадастр номеры 16:54:030105:90
булган җир кишәрлеген Ж-2 “Урта катлы торак йортлар төзү зонасы” төзелеш зонасына кертү
өлешендә.

Катнаштылар:

И.Ф. Рәхимов ЧМР шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесе - комиссия рәисе

М.Р.Бибишев           ЧМР “ГиИР”  МБУ җитәкчесе - комиссия сәркатибе

Комиссия әгъзалары:

Ф.С.Хәйруллина “Роспотребнадзор”ның ТР буенча Чистай, Спас районнарында 
территориаль идарәсе начальнигы

М.Ю.Исхакова ТР ЧМР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы башлыгы



Е.В.Макарова МКУ “ЧМР җирле үзидарә органнары эшчәнлеген тәэмин итү 
идарәсе” баш белгече 

Карар ителде: 
1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы  “Чистай шәһәре” муниципаль

берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү
проекты буенча ачык тыңлаулар узды дип санарга.

2.  “Чистай  шәһәре” муниципаль  берәмлеге  Җир  биләмәләреннән  файдалану  һәм
төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы проектларны хупларга:

-  Д-1  “Эшлекле,  иҗтимагый  һәм  коммерция  билгеләнешендәге  Зона” төзелешенең
территориаль  зонасы чикләрен үзгәртү һәм Чистай шәһәре,  Энгельс  урамы, 152 нче йорт
чикләрендә  территорияне,  шул  исәптән  кадастр  номеры  16:54:020103:358  булган  җир
кишәрлеген,  Д-3  зонасына  “Мәгариф  объектларын  һәм  фәнни комплексларны  урнаштыру
зонасы”на кертү өлешендә;

- II бүлектәге “Аларны урнаштырганда торак биналар территориясенә һәм участокка
гигиеник  таләпләр”  һәм   “Су  белән  тәэмин  итүгә  һәм  канализациягә  таләпләр” 8.1
пунктының VIII  бүлегендәге  “Инженерлык  җиһазларына  таләпләр” СанПиНа  2.1.2645-10
“Торак  биналарда  һәм  биналарда  яшәү  шартларына  карата  санитар-эпидемиологик
таләпләр”не исәпкә алып, ПК-1  “I-II класс куркынычлык җитештерү-коммуналь объектлар
зонасы”  төзелешенең территориаль зонасы чикләрен үзгәртү һәм Татарстан Республикасы,
Чистай шәһәре, Тургенев урамы, 49 нчы йорт, шул исәптән кадастр номеры 16:54:030105:90
булган  җир  кишәрлеген,  Ж-2  “Урта  катлы  торак  йортлар  төзү  зонасы”  төзелеш зонасына
кертү өлешендә.

3.  ЧМР Җир һәм мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының “Чистай  шәһәре”  муниципаль
берәмлегенең  җирдән  файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләренә  Р-1  “Рекреацион-ландшафт
территорияләре  зонасы”  төзелешенең  территориаль  зонасы  чикләрен  үзгәртү  һәм  Чистай
шәһәре, Союз урамы (Солянный районы) чикләрендә территорияне ПК-3 “Куркыныч IV-V
класслы җитештерү-коммуналь объектлар зонасы” төзелеш зонасына кертү өлешендә, бу җир
кишәрлеге урман фонды җирләренә карау сәбәпле, үзгәрешләр кертү турындагы мөрәҗәгатен
кире кагарга.

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

Комиссия сәркатибе:                                             М.Р.Бибишев 


