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              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  КАРАР 
           

              22 ноябрь 2019 ел                                                                                            №  43 
 

 

Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль  

районы Азнакай шҽһҽре, Чалтугай ур., 6А 

адресы буенча җир кишҽрлеген шартлы рҽвештҽ  

куллануга рөхсҽт бирү мҽсьҽлҽсе буенча 

ачык тыңлаулар билгелҽү турында 

 

 

Азнакай шҽһҽрендҽ  яшҽүчелҽрнең җир кишҽрлеклҽрен файдалануның шартлы 

рөхсҽт ителгҽн төренҽ рөхсҽт бирү турындагы мҽсьҽлҽ буенча фикер алышуда катнашу 

хокукын үтҽү максатларында, Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексы, Җирдҽн 

файдалану һҽм Азнакай шҽһҽре төзелеше кагыйдҽлҽре нигезендҽ, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽрендҽ ачык тыңлауларны 

оештыру һҽм уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽ белҽн карар бирҽм: 

 

1. Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре, 

Чалтугай ур., 6А адресы буенча, эш вакыты чиклҽнгҽн күпмаксатлы һҽм 

махсуслаштырылган клублар - шҽхси торак йортлар (Ж1) төзү зонасында 

16:44:010157:484 кадастр номерлы 2240,0 кв.м мҽйданлы җир кишҽрлеген шартлы 

рҽвештҽ куллануга рөхсҽт бирү мҽсьҽлҽсе буенча ачык тыңлаулар билгелҽргҽ. 

 2. Билгелҽргҽ: 

- ачык тыңлауларны оештыручы  - җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре 

проектын ҽзерлҽү комиссиясе; 

-  уздырй вакыты: 2019 елның 25 ноябреннҽн 2019 елның 02 декабренҽ кадҽр 17.00 

сҽгатьтҽн 18.00 сҽгатькҽ кадҽр; 

-  үткҽрү урыны - ТР, Азнакай ш., Ленин ур., 14 й. 

- 2019 елның 02 декабренҽ кадҽр Татарстан Республикасы, Азнакай шҽһҽре, 

М.Солтангалиев ур., 24 йорт, Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

архитектура һҽм инфраструктура үсеше бүлеге (эш көннҽрендҽ 17.00 сҽгатьтҽн 18.00 

сҽгатькҽ кадҽр) буенча фикер алыша торган мҽсьҽлҽлҽр буенча тҽкъдимнҽр һҽм 

искҽрмҽлҽр кертелҽ ала. 

3. Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш Кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽү комиссиясенҽ: 

- җир кишҽрлеген файдалануның шартлыча рөхсҽт бирү төре буенча                                                                                  

гамҽлдҽге законнар нигезендҽ һҽм ҽлеге карар белҽн билгелҽнгҽн срокларда ачык 

тыңлауларны ҽзерлҽргҽ һҽм уздырырга; 



- ачык тыңлаулар уздыру нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ ҽзерлҽргҽ һҽм аны 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып чыгарырга. 

4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталы»нда түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм 

Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль районының 

рҽсми сайтында: http://aznakayevo.tatar.ru. веб-адрес буенча урнаштырырга 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны үз өстемдҽ калдырам. 

 

 

Җитҽкче                                                                                                  М.И. Солтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


