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Татарстан Республикасы Чистай муниципаль 
районы “Чуаш Ялтаны авыл 
җирлеге”муниципаль берәмлегенең җирдән  
файдалану һәм төзелеш корылмалары  
Кагыйдәсенә үзгәрешләр кертү турында 

Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  “Чуаш Ялтаны  авыл  җирлеге”
муниципаль  берәмлегенең  җирдән   файдалану  һәм  төзелеш  корылмалары   Кагыйдәсенә
үзгәрешләр кертү турындагы  мәгълүматны тыңлап һәм тикшереп, Россия Федерациясенең
Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, 20.09.2018 елдан 3 нче номерлы җирдән файдалану һәм
төзелеш кагыйдәләре  буенча  комиссия  бәяләмәсен  исәпкә  алып,  Татарстан  Республикасы
Чистай муниципаль районы Чуаш Ялтаны авыл җирлеге советы 

Карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Чуваш Ялтаны авыл җирлеге
Советының  2014  елның  8  июлендәге  46/1  номерлы  карары  белән  расланган  Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  «Чуаш  Ялтаны  авыл  җирлеге»  муниципаль
берәмлеге  Җир  биләмәләреннән  файдалану  һәм  төзелеш  кагыйдәләре  территорияләренең
шәһәр төзелеше зонасы картасына үзгәрешләр кертергә.:

- Ж1 “Индивидуаль торак төзелеше зонасы” территориаль зонасы чиген үзгәртү һәм 9
нчы участок, Чуаш Ялтаны авылы, шул исәптән кадастр номеры 16:42:130101:1,  мәйданы
5550,0  кв.  м.  булган җир кишәрлеген СХ1  “Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге объектлар
зонасы” төзелеш  зонасына  кертү  өлешендә;  Ж1  “Индивидуаль  торак  төзелеше  зонасы”
территориаль зонасы чиген үзгәртү һәм 9 нчы участок, Чуаш Ялтаны авылы, шул исәптән
кадастр  номеры  16:42:130101:1,  мәйданы  5550,0  кв.  м  булган  җир  кишәрлеген  «Авыл
хуҗалыгы билгеләнешендәге объектлар зонасы» СХ1 төзелеш зонасына кертү өлешендә (1
нче кушымта)

- Ж1 “Индивидуаль торак төзелеше зонасы» территориаль зонасы чиген үзгәртү һәм 10
нчы участок, Чуаш Ялтаны авылы, шул исәптән кадастр номеры 16:42:130101:78, мәйданы
4698,0  кв.м  булган  җир  кишәрлеген  СХ1  “Авыл  хуҗалыгы  билгеләнешендәге  объектлар
зонасы» төзелеш зонасына кертү өлешендә узган дип санарга. (Кушымта № 2)

2.  Әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә бастырырга һәм Чистай муниципаль районы
рәсми сайтында урнаштырырга (http://chistopol.tatarstan.ru)

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны законлылык, хокук тәртибе һәм депутат
эшчәнлеге мәсьәләләре буенча комиссиягә йөкләргә.

Чуаш Ялтаны
авыл җирлеге башлыгы                                                    С.М. Егоров



2019 елның 1 ноябрендәге 
66/3 нче номерлы карарга

1 нче Кушымта

Чистай муниципаль районы “Чуаш Ялтаны авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең җирдән
файдалану һәм төзелеш корылмалары  Кагыйдәсенең  территорияне шәһәр төзелеше

зоналарына бүлү картасы
Гамәлдәге нигезләмә:  

Кертелүче үзгәрешләр: 

                                          



2019 елның 1 ноябрендәге 
66/3 нче номерлы карарга

2 нче Кушымта

Чистай муниципаль районы “Чуаш Ялтаны авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең җирдән
файдалану һәм төзелеш корылмалары  Кагыйдәсенең  территорияне шәһәр төзелеше

зоналарына бүлү картасы

Гамәлдәге нигезләмә:  

Кертелүче үзгәрешләр: 


	Гамәлдәге нигезләмә:

