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                                           “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең
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Җир кишәрлегеннән шартлы рәвештә файдалануга
рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча ачык  тыңлаулар

Нәтиҗәсе

          ТР ЧМР “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге башлыгының “Җир кишәрлегеннән
шартлы  рәвештә  файдалануга  рөхсәт  бирү  мәсьәләсе  буенча  ачык  тыңлауларны  билгеләү
турында”гы 2019 елның 1 нче октябрендәге 24 номерлы, 2019 елның 23 нче октябрендәге 27
нче  номерлы  карарлары нигезендә,  ачык тыңлаулар  08.11.2019 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. В.П. Пузанков мөрәҗәгате буенча, кадастр номеры 16:54:150203:167, мәйданы 1130
кв.м, адресы: Татарстан Республикасы, Чистай муниципаль районы, Чистай шәһәре, К.Маркс
ур.,  142  -  “Мәгариф  объектларын  һәм  фәнни  комплексларны  урнаштыру  зонасы”  Д-3
зонасында “Гомуми мәйданы 400 кв.м булган беренче мөһим товар кибетләре” өлешендәге
җир биләмәсенән шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча.

2.  Чистай  муниципаль  районының  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасы
мөрәҗәгате  буенча,  кадастр  номеры 16:54:180102:3,  мәйданы 69  кв.м.,  адресы:  Татарстан
Республикасы, Чистай муниципаль районы, Чистай шәһәре, К.Маркс ур., 160Т - «Кибет» ПК-
2  зонасындагы «III  класслы куркыныч  җитештерү-коммуналь  объектлары  зонасы» булган
җир  кишәрлеген  файдалануның  шартлы  рөхсәт  ителгән  төренә  рөхсәт  бирү  турындагы
мөрәҗәгате буенча.
Халык тыңлауларына чыгарылган мәсьәлә буенча тәкъдимнәр һәм искәрмәләр булмады.

Катнаштылар:

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

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

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



Е.В.Макарова МКУ  “ЧМР  җирле  үзидарә  органнары  эшчәнлеген  тәэмин  итү
идарәсе” баш белгече

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

Карар иттеләр: 
1. Җир кишәрлегеннән шартлы рәвештә файдалануга рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча ачык 
тыңлаулар түбәндәге җир кишәрлекләрендә узган дип санарга:
-  кадастр  номеры 16:54:150203:167,  мәйданы 1130 кв.м,  адресы:  Татарстан  Республикасы,
Чистай муниципаль районы, Чистай шәһәре, К.Маркс ур., 142 - “Мәгариф объектларын һәм
фәнни комплексларны урнаштыру зонасы” Д-3 зонасында “Гомуми мәйданы 400 кв.м булган
беренче мөһим товар кибетләре” өлешендәге җир биләмәсе;
 -  кадастр  номеры  16:54:180102:3,  мәйданы  69  кв.м.,  адресы:  Татарстан  Республикасы,
Чистай муниципаль районы, Чистай шәһәре, К.Маркс ур., 160Т - «Кибет» ПК-2 зонасындагы
«III класслы куркыныч җитештерү-коммуналь объектлары зонасы» җир кишәрлеге.
2.  Әлеге  нәтиҗәне  җир  кишәрлекләреннән  шартлы  рәвештә  файдалануга  рөхсәт  бирү
турында Карар кабул итү өчен Чистай шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесенә җибәрергә.
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 секретаре:                                             М.Р.Бибишев 


	Нәтиҗәсе

