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Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль 

 районы, Азнакай шҽһҽре, Г.Хҽсҽншина урамы, 

1 йорт адресы буенча шартлы рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн 

 куллану төре буенча рөхсҽт бирү турында 

ачык тыңлаулар үткҽрү турында 

 

Азнакай шҽһҽрендҽ яшҽүчелҽрнең җир участогын шартлы рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн 

куллануга рөхсҽт бирү турындагы мҽсьҽлҽ буенча фикер алышуда катнашу хокукын 

саклау максатыннан, Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексы, Азнакай шҽһҽренең 

Җир билҽмҽлҽреннҽн файдалану һҽм төзелеш Кагыйдҽлҽре, Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ халык алдында тыңлаулар оештыру 

һҽм үткҽрү тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽ белҽн карар бирәм: 

1.  16:44:010131:87, 16:44:010131:1279 кадастр номерлары,  мҽйданы 144,0 кв.м 

Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы, Азнакай шҽһҽре, Г. Хҽсҽншина 

урамы, 1 нче йорт адресы буенча урнашкан  җир участогын гомуми мҽйданы 150 кв. 

метрдан артмаган беренче кирҽкле товарлар кибетлҽре - шҽхси торак йортлар төзү 

зонасында (Ж1), шартлы рҽвештҽ файдалану төренҽ рөхсҽт бирү мҽсьҽлҽсе буенча ачык  

тыңлаулар билгелҽргҽ .  

2. Расларга: 

- ачык тыңлауларын оештыручы Азнакай шҽһҽренең Җирдҽн файдалану һҽм 

төзелеш Кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽү буенча комиссия; 

-  уздыру вакыты 2019 елның 27 июненнҽн 2019 елның 4 июленҽ кадҽр; 

-  үткҽрү урыны – ТР, Азнакай шҽһҽре, Ленин урамы, 14 нче йорт; 

- фикер алышына торган мҽсьҽлҽ буенча тҽкъдимнҽр һҽм искҽрмҽлҽр 2019 елның 4 

июленҽ кадҽр – ТР, Азнакай шҽһҽре, М. Солтангалиев урамы, 24 нче йорт, Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура һҽм инфраструктура үсеше 

бүлеге (эш көннҽрендҽ 8.00 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр төшке ашка 12.00 сҽгатьтҽн 

13.00 сҽгатькҽ кадҽр тҽнҽфес) кертелҽ ала. 

3. Азнакай шҽһҽренең Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш Кагыйдҽлҽре проектын 

ҽзерлҽү буенча комиссия: 

- гамҽлдҽге законнар нигезендҽ һҽм ҽлеге карар нигезендҽ җир кишҽрлеген шартлы 

рҽвештҽ рөхсҽт ителгҽн куллануга рөхсҽт бирү мҽсьҽлҽсе буенча гавами тыңлаулар 

ҽзерлҽргҽ һҽм уздырырга; 



- ачык тыңлаулар үткҽрү нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ ҽзерлҽргҽ һҽм аны 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырырга. 

4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында» 

түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм Азнакай 

муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

 

Җитҽкче                                                                                               М.И. Солтанов 
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