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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Шигали авыл җирлеге 

Советының чираттан тыш утырышы 

 

Шигали авыл җирлеге Советы  

карары  

 

     2019 елның 29 марты                                                                                              № 40 

 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы» «Шигали авыл җирлеге» 

муниципаль берлегенең җирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләренә 

үзгәрешләр кертү мәсьәләсе буенча» 

 

 

 Россия Федерациясе Җир кодексының 11 маддәсе, «РФ Шәһәр төзелеше 

кодексын гамәлгә кертү турында» 29.12.2004 ел, № 191-ФЗ Федераль закон, 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» гы Федераль закон нигезендә, ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча 

тәкъдимнәрне исәпкә алып, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Шигали авыл җирлеге муниципаль берәмлеге карар чыгарды: 

 1. Җир участокларына карата рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртү 

турында карар кабул итү белән «Ж 1» н «ОД1» га территориаль зонаны үзгәртергә: 

 - Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы, Шигали авыл 

җирлеге, Яңа Шигали авылы, Совет урамы, мәйданы 1059 кв.м. 16:33:180201:932 

кадастр номеры белән сәүдә объектын урнаштыру максаты белән, рөхсәт ителгән 

файдалану төрен үзгәртү белән, «4.0.эшмәкәрлек»; 

 - Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы, Шигали авыл 

җирлеге, Яңа Шигали авылы, Совет урамы, 1319 кв.м. 16:33:180201:933 кадастр 

номеры белән, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртү максатыннан, сәүдә 

объектын урнаштыру максаты белән, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәртү белән, 

«4.0.эшмәкәрлек»; 

 - Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы, Шигали авыл 

җирлеге, Яңа Шигали авылы, Совет урамы, 636 кв.м. 16:33:180201:124 кадастр 

номеры белән сәүдә объектын урнаштыру максатыннан, рөхсәт ителгән файдалану 

төрен сәүдә объектын урнаштыру максаты белән, рөхсәт ителгән файдалану төрен 

үзгәртү белән, «4.0.эшмәкәрлек»; 

 - Татарстан Республикасы, Питрәч муниципаль районы, Шигали авыл 

җирлеге, Яңа Шигали авылы, Совет урамы, 27 адресы буенча урнашкан 737 кв.м 

мәйданлы 16:33:180201:946 кадастр номеры белән сәүдә объектын урнаштыру 

максатында (Автозапчасть һәм автошин кибете), рөхсәт ителгән куллану төрен 

үзгәртү белән, «4.0.эшмәкәрлек». 

 2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

      3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
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      4.  Башкаруны контрольдә тотам. 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Питрәч муниципаль районы  

Шигали авыл җирлеге башлыгы                                                              Р. Р. Гайфуллин 

 

 

 


