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Ачык тыңлаулар буенча 

 Нәтиҗә 

                      

ТР ЧМР “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге башлыгының “Ачык тыңлаулар 

билгеләү турында”гы 2019 елның 28 нче августындагы 18 номерлы карары белән 

билгеләнгән ачык тыңлаулар 02.10.2019 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 тыңлаулар предметы:  

1. гр. Яруллина Г. Ш. мөрәҗәгать буенча, кадастр номеры 16:54:160307:70, мәйданы 606,2 

кв.м. булган җир кишәрлеге, адресы: Татарстан Республикасы, Чистай муниципаль районы, 

Чистай шәһәре, Чернышевский ур., 100 – “Шәхси торак йортлар төзү зонасы”Ж-1 

зонасындагы “Мөһим товарлар кибете” җир кишәрлегеннән шартлы рәвештә файдалануга 

рөхсәт бирү турында.  

2. Чистай муниципаль районының Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасының җир 

кишәрлекләреннән шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү турындагы 

мөрәҗәгате буенча: 

 - кадастр номеры 16:54:100303:313, мәйданы 266,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Урицкий ур., 109 – “Мөһим товарлар кибете” Ж-1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры 16:54:100202:41, мәйданы 124,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Вахитов ур, 48 – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры16:54:100204:13, мәйданы 506,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Г.Тукай ур, 59 – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры16:54:040502:18, мәйданы 159,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., ул. Л.Толстого, д. 114 – “Мөһим товарлар кибете” Ж 

-1 зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры 16:54:110301:1, мәйданы 203,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Л.Толстой ур, 81 – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры 16:54:110104:3, мәйданы 340,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Ленин ур, 79 – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”. 

Катнаштылар: 

 

И.Ф. Рахимов  ЧМР шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесе - комиссия рәисе 

М.Р.Бибишев                                      ЧМР “ГиИР”  МБУ җитәкчесе - комиссия секретаре 



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

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

бүлеге башлыгы 

Е.В.Макарова  МКУ “ЧМР җирле үзидарә органнары эшчәнлеген тәэмин итү 

идарәсе” баш белгече 

В.Г.Ковязин  Татарстан Республикасы буенча Чистай, Спас районнарында 

“Роспотребнадзор” территориаль идарәсе башлыгы урынбасары 

 

Карар ителде:  

1. гр. Яруллина Гөлгенә Шәүкәт кызына кадастр номеры 16:54:160307:70, мәйданы 606,2 

кв.м. булган җир кишәрлеген, адресы: Татарстан Республикасы, Чистай муниципаль районы, 

Чистай шәһәре, Чернышевский ур., 100 – “Шәхси торак йортлар төзү зонасы”Ж-1 

зонасындагы “Мөһим товарлар кибете” шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирелде.  

2. Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасына җир 

кишәрлекләрен шартлы рәвештә файдалану рөхсәте бирергә: 

 - кадастр номеры 16:54:100303:313, мәйданы 266,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Урицкий ур., 109 – “Мөһим товарлар кибете” Ж-1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

- кадастр номеры 16:54:100202:41, мәйданы 124,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Вахитов ур, 48 – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры16:54:100204:13, мәйданы 506,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Г.Тукай ур, 59 – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры16:54:040502:18, мәйданы 159,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., ул. Л.Толстого, д. 114 – “Мөһим товарлар кибете” Ж 

-1 зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры 16:54:110301:1, мәйданы 203,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Л.Толстой ур, 81 – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”; 

 - кадастр номеры 16:54:110104:3, мәйданы 340,0 кв.м., адресы: Татарстан Республикасы, 

Чистай муниципаль районы, Чистай ш., Ленин ур, 79 – “Мөһим товарлар кибете” Ж -1 

зонасында “Индивидуаль торак йортлар төзү зонасы”. 

3. Әлеге нәтиҗәне җир кишәрлекләрен шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга 

рөхсәт бирү турында Карар кабул итү өчен шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесенә 

җибәрергә. 

4. Әлеге бәяләмәне 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 


