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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

« 01 » август 2019 ел

№ 231

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы Азнакай шәһәре Советының 20.12.2012 ел
№86-24
карары белән расланган, Азнакай
муниципаль районы «Азнакай шәһәре» муниципаль
берәмлегендә җирдән файдалану Кагыйдәләренә
үзгәрешләр кертү проекты буенча ачык таңлаулар
билгеләү турында (24.11.2014 №146-41, 25.08.2015
№174-48, 17.03.2016 №20-5, 25.08.2016 №32-8,
09.12.2016 №38-11, 29.09.2017 №56-18, 22.08.2018
№108-27, 13.12.2018 №121-29, 23.05.2019 №136-33
карарлар редакциясендә)
Россия шәһәр төзелеше кодексының 31 статьясына, 06.10.2003 ел, №131-Ф3
«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыру принциплары турында» Федераль
законның 28 статьясына, «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставының 20
статьясына, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәрендә
халык тыңлауларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә таянып караар
чыгарам:
1.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Азнакай шәһәре
Советының 20.12.2012 ел №86-24 карары белән расланган, Азнакай муниципаль
районы «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлегендә җирдән файдалану
Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча (24.11.2014 №146-41, 25.08.2015
№174-48, 17.03.2016 №20-5, 25.08.2016 №32-8, 09.12.2016 №38-11, 29.09.2017 №56-18,
22.08.2018 №108-27, 13.12.2018 №121-29, 23.05.2019 №136-33
карарлар
редакциясендә) ачык таңлаулар билгеләргә.
1.1. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында:
- 16:44:010101:42 кадастр номерлы, мәйданы 4655 кв. м булган, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы, Азнакай шәһәре, Ямашев урамында,
«Татарстан Республикасында Гигиена һәм эпидемиология үзәге «Федераль дәүләт
сәламәтлек саклау учреждениесе» янында урнашкан җир кишәрлеге өчен территориаль
зонаны сәламәтлек саклау һәм социаль билгеләнештәге объектлар Д2 зонасыннан
эшлекле, җәмәгать һәм коммерциячел билгеләнештәге Д1 зрнасына үзгәртергә.
1.2. 26, 27, 28, 29 статьяларны Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексына
кертелгән үзгәрешләр белән яраклаштырырга.

2. Билгеләргә:
- ачык тыңлауларны оештыручы- Азнакай шәһәре Җир биләмәләреннән файдалану
һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектын әзерләү комиссиясе;
- ачык тыңлауларны үткәрү вакыты- 2019 елның 5 августыннан башлап
2019 елның 7 октябренә, 17.00 сәгатьтән 18.00 сәгатькә кадәр;
- үткәрү урыны - ТР, Азнакай шәһәре, Ленин ур., 14 йорт;
-тикшерелгән мәсьәлә буенча язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертелә ала торган
адрес: ТР, Азнакай шәһәре, М.Солтангалиев ур., 24 йорт, Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитетның архитектура һәм инфраструктура үсеше бүлеге (эш көннәрендә
17.00 сәгатьтән 18.00 сәгатькә кадәр).
3. Азнакай шәһәре җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын
әзерләү буенча комиссиягә:
- гамәлдәге законнар һәм әлеге карар белән билгеләнгән вакытта Азнакай
муниципаль районының «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлегендә җир
биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проетын
әзерләргә һзм ачык тыңлаулар үткәрергә;
- ачык тыңлаулар үткәрү нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләргә һәм аны
билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарырга;
- Азнакай муниципаль районы «Азнакай шәһәре» муниципаль берәмлегендә
җир биләмәләреннән файдалану Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектын Азнакай
муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион
челтәрендә http://aznakaevo.tatar.ru/ веб- адресы буенча урнаштырырга.
4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һәм
Азнакай муниципаль районының Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге
рәсми сайтында http:// aznakayevo.tatar.ru. веб-адресы буенча урнаштырырга.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам
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