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Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының “Чистай шәһәре”
муниципаль берәмлеге Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә

үзгәрешләр кертү проекты буенча ачык тыңлаулар

НӘТИҖӘСЕ

ЧМР  “Чистай  шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  башлыгының  “Ачык  тыңлауларны
билгеләү  турында”гы 2019 елның 11 нче апрелендәге  7  номерлы карары нигезендә,  ачык
тыңлаулар 20.06.2019 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.  Гражданка  А.И.Гыйльманов  мөрәҗәгате  буенча,  “Чистай  шәһәре”  муниципаль

берәмлегенең  җирдән  файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләренә  Ж-1“Индивидуаль  торак
йортлар төзү зонасы” торак төзелеше территориаль зонасы чикләрен үзгәртү һәм Татарстан
Республикасы, Чистай шәһәре, К. Маркс урамы, 86 нчы йорт, шул исәптән кадастр номеры
16:54:150102:142, мәйданы 1874,0 кв. м. булган җир кишәрлеген Д-1 “Эшлекле, иҗтимагый
һәм коммерция билгеләнешендәге Зона”төзелеш зонасына  кертү өлешендә.

2.  Гражданин  Р.Р.Җиһаншин  мөрәҗәгате  буенча,  “Чистай  шәһәре”  муниципаль
берәмлегенең  җирдән  файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләренә  ПК-3  “IV-V  класслы
куркынычлык җитештерү-коммуналь объектлар зонасы” төзелешенең территориаль зонасы
чикләрен  үзгәртү  һәм Татарстан  Республикасы,Чистай  шәһәре,  Вахитов  урамы,  9а  йорты,
шул исәптән кадастр номеры 16:54:100301:49, мәйданы 1646,0 кв. м. булган җир кишәрлеген
Ж-2 “Урта катлы торак йортлар төзү зонасы”ны күчерү 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 башлыгы

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

А.А. Шумилов ТР ЧМР Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше 
бүлеге башлыгы

Карар ителде: 



1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль
берәмлегенең түбәндәге җир кишәрлекләренә җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча ачык тыңлаулар узган дип санарга:

-  “Индивидуаль  торак  йортлар  төзү  зонасы”  торак  төзелеше  территориаль  зонасы
чикләрен үзгәртү һәм Татарстан Республикасы, Чистай шәһәре, К. Маркс урамы, 86 нчы йорт,
шул исәптән кадастр номеры 16:54:150102:142, мәйданы 1874,0 кв. м. булган җир кишәрлеген
Д-1 “Эшлекле, иҗтимагый һәм коммерция билгеләнешендәге Зона” төзелеш зонасына кертү
өлешендә;

 -  ПК-3  “IV-V  класс  куркынычлык  җитештерү-коммуналь  объектлар  зонасы”
төзелешенең территориаль  зонасы чикләрен үзгәртү һәм Татарстан  Республикасы,  Чистай
шәһәре, Вахитов урамы, 9а йорты, шул исәптән кадастр номеры 16:54:100301:49, мәйданы
1646,0 кв. м. булган җир кишәрлеген, Ж-2 “Урта катлы торак йортлар төзү зонасы” төзелеш
зонасына кертү өлешендә.

2.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районының  “Чистай  шәһәре”
муниципаль  берәмлегенең  җир  биләмәләреннән  файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләренә
үзгәреш  кертү  турындагы  проектны  хупларга  һәм  аны  раслау өчен  депутатлар  Советына
җибәрергә.

3.  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 


	НӘТИҖӘСЕ

