
                     “Раслыйм”                 
Татарстан Республикасы 

Чистай муниципаль районы
                                           “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең

 җир биләмәләреннән файдалану һәм
 төзелеш кагыйдәләре комиссиясе рәисе 

______________________И.Ф. Рәхимов
2019 елның 10 нче июле
№ 10
 

Ачык тыңлаулар буенча
 Нәтиҗә

ТР ЧМР “Чистай  шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  башлыгының “Ачык тыңлауларны
билгеләү  турында”гы  2019  елның  13  нче  маендагы  10  номерлы  карары  нигезендә,  ачык
тыңлаулар 10.07.2019 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: 
                

Гражданин  В.Н.Гадецкий  мөрәҗәгате  буенча,  кадастр  номеры  16:42:000000:1943,
мәйданы 859,0 кв.м., адресы; Татарстан Республикасы, Чистай муниципаль районы, Чистай
шәһәре, ДС һәм ОНТ “Пищевик” 226 нчы уч.  буенча “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
мәсьәләсе буенча.       

Барлык куелган сорауларга да канәгатьләнерлек җаваплар бирелде, алар ачык тыңлаулар
үткәрү беркетмәсендә теркәлгән.

Катнаштылар:

Комиссия рәисе –
И.Ф. Рәхимов 

ЧМР шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесе 

Комиссия сәркатибе - 
М.Р.Бибишев                             

ЧМР “ГиИР”  МБУ җитәкчесе  

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

М.Ю.Исхакова ТР ЧМР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы башлыгы
А.А. Шумилов ТР ЧМР Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлеге башлыгы
И.И.Низамов ЧРЭС башлыгы
Е.Я.Антонова ДС и ОНТ “Пищевик” рәисе

И.Н.Улитина ДС и ОНТ “Пищевик” идарә әгъзасы

В.Н.Гадецкий Мөрәҗәгать итүче

Карар ителде: 
1.  Гражданин  В.Н.Гадецкий  мөрәҗәгате  буенча,  кадастр  номеры  16:42:000000:1943,

мщйданы 859,0 кв.м., адресы; Татарстан Республикасы, Чистай муниципаль районы, Чистай
шәһәре, ДС һәм ОНТ  “Пищевик” 226 нчы уч. буенча “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  бирүне
кире кагу.

2.  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 


