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Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районында 
җирдән файдалану кагыйдәләре һәм

авыл җирлекләрен  төзү буенча ачык тыңлаулар 
Нәтиҗәсе

                                              
Чистай  муниципаль  районы башлыгының “Ачык тыңлауларны билгеләү  турында”гы

2019 елның 9 нчы октябрендәге 54 номерлы карары нигезендә, ачык тыңлаулар 31.10.2019 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 тыңлауларда каралган мәсьәләләр: 
1. Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы мөрәҗәгате буенча, кадастр номеры
16:42:060103:16, мәйданы 1786,0 кв.м. булган, түбәндәге адрес буенча урнашкан җир
кишәрлегеннән  шартлы  рәвештә  файдалануга  рөхсәт  бирү  мәсьәләсе  буенча:
Татарстан  Республикасы,  Чистай  муниципаль  районы,  Яуширмә  авыл  җирлеге,
Яуширмә авылы, Елга урамы, 29, 1 кв. м – “Аз катлы торак төзелеше” ОД1 зонасында
“Күп функцияле иҗтимагый-эшлекле зона”.
2. Айрат  Альберт  улы  Сафин  мөрәҗәгате  буенча,  кадастр  номеры
16:42:080101:50, мәйданы 547,7 кв.м. булган, түбәндәге адрес буенча урнашкан җир
кишәрлегеннән  шартлы  рәвештә  файдалануга  рөхсәт  бирү  мәсьәләсе  буенча:
Татарстан Республикасы, Чистай муниципаль районы, Татар Талкышы авыл җирлеге,
Татар Талкышы авылы, Совет урамы, 2 нче йорт – “Аз катлы торак төзелеше” ОД1
зонасында “Күп функцияле иҗтимагый-эшлекле зона”.

Катнаштылар:

П.Б.Емельянов ТР ЧМР Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары 
- комиссия рәисе урынбасары

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

Р.Р.Шакиров ТР ЧМР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы җитәкчесе 
урынбасары

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

В.Г.Ковязин “Роспотребнадзор”ның Татарстан Республикасы буенча Чистай, Спас
районнарында территориаль идарәсе башлыгы урынбасары

Л.Р.Гәрәева Яуширмә авыл җирлеге башлыгы



Карар иттеләр: 
1. Кадастр  номеры  16:42:080101:50,  мәйданы 547,7  кв.м.  булган,  түбәндәге  адрес
буенча  урнашкан:  Татарстан  Республикасы,  Чистай  муниципаль  районы,  Татар
Талкышы авыл җирлеге, Татар Талкышы авылы, Совет урамы, 2 нче йорт – “Аз катлы
торак  төзелеше”  ОД1  зонасында  “Күп  функцияле  иҗтимагый-эшлекле  зона”  җир
участогыннан  Айрат  Альберт  улы  Сафинга  шартлы  рәвештә  кулланырга  рөхсәт
бирелде.
2.  Кадастр номеры  16:42:060103:16,  мәйданы 1786,0 кв.м.  булган,  түбәндәге адрес
буенча  урнашкан:  Татарстан  Республикасы,  Чистай  муниципаль  районы,  Яуширмә
авыл җирлеге, Яуширмә авылы, Елга урамы, 29, 1 кв. м – “Аз катлы торак төзелеше”
ОД1 зонасында “Күп функцияле иҗтимагый-эшлекле зона”  җир кишәрлегеннән Җир
һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирелде.

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 
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