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КАРАР 

 

 46/ик-п номерлы 

 

Муниципаль ихтыяҗлар өчен  

җир резервлау турында 

 

Россия Федерациясе Җир кодексының 70.1 статьясы, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2008 елның 22 июлендәге 561 номерлы карары белән расланган «Дәүләт 

яисә муниципаль ихтыяҗлар өчен җирләрне резервлау турында нигезләмә», 

Татарстан Республикасы «Буа муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Буа шәһәре Советының 2009 елның 

22 декабрендәге 2-37 номерлы карары белән расланган Буа муниципаль районы Буа 

шәһәре Генераль планы нигезендә ТР Буа муниципаль районы  Башкарма комитеты  

КАРАР  БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының муниципаль 

ихтыяҗлары өчен социаль объектлар төзү максатыннан түбәндәге җир 

кишәрлекләрен резервларга: 

- 16:14:990172:243 кадастр номеры белән ТР, Буа ш., Г. Шәрәф ур., 34 йорт 

адресы буенча урнашкан, рөхсәт ителгән куллану төре белән: торак төзелеше 

объектлары өчен; 

-16:14:990172:241 кадастр номеры белән ТР, Буа ш., Г. Шәрәф ур., 32 йорт 

адресы буенча урнашкан, рөхсәт ителгән куллану төре белән: торак төзелеше 

объектлары өчен;   

-  16:14:990172:239 кадастр номеры белән ТР, Буа ш., Юбилей ур., 30 йорт адресы 

буенча урнашкан, рөхсәт ителгән куллану төре белән: торак төзелеше объектлары 

өчен;   

-  16:14:990172:242 кадастр номеры белән ТР, Буа ш., Юбилей ур., 31 йорт адресы 

буенча урнашкан, рөхсәт ителгән куллану төре белән: торак төзелеше объектлары 

өчен;    

-  16:14:990172:240 кадастр номеры белән ТР, Буа ш., Юбилей ур., 32 йорт адресы 

буенча урнашкан, рөхсәт ителгән куллану төре белән: торак төзелеше объектлары 

өчен; 

-  16:14:990172:244 кадастр номеры белән ТР, Буа ш., Юбилей ур., 33 йорт адресы 

буенча урнашкан, рөхсәт ителгән куллану төре белән: шәхси торак төзелеше өчен; 

-  16:14:990172:246 кадастр номеры белән ТР, Буа ш., А.Кутуй ур., 31 йорт адресы 

буенча урнашкан, рөхсәт ителгән куллану төре белән: торак төзелеше объектлары 

өчен;     

-  16:14:990172:245 кадастр номеры белән ТР, Буа ш., А.Кутуй ур., 29 йорт адресы 

Буа шәһәре 



буенча урнашкан, рөхсәт ителгән куллану төре белән: торак төзелеше объектлары 

өчен;        

2. Резервлау вакытын әлеге карар кабул ителгән көннән 3 ел билгеләргә. 

3. Резервлана торган җир кишәрлекләренә хокукларның түбәндәге чикләүләрен 

билгеләргә: 

3.1. объектларны милеккә яки арендага, шулай ук физик яки юридик затлар 

файдасына бүтән рәвештә читләштерүне тыю. 

4. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат Порталында, Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга һәм 

Теркәү органына җибәрергә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Буа муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең «Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ рәисе 

Ф.Ф. Мифтаховка йөкләргә. 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                                Р.Р. Камартдинов  

 
 


