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Ш´³´р Советыны¼ «Яр Чаллы 
ш´³´рене¼ Генераль планына 
ºзг´решл´р кертº турында» карар 
проекты буенча гавами ты¼лаулар 
хакында  
 
 

Гражданнарныћ ³´м физик затларныћ м´нф´гатьл´рен´ кагылышлы 
ўир киш´рлекл´ренн´н ³´м капиталь т¿зелеш объектларыннан 
файдалану н´тиў´лелеген арттыру ³´м ш´³´р территориясенд´ ўирд´н 
файдалануны ³´м т¿зелешне ўайга салу т´ртибен камилл´штерº   
максатыннан, Россия Федерациясе Ш´³´р т¿зелеше кодексыны¼ 24 
мадд´се, Россия Федерациясе ¡ир кодексыны¼ 84 мадд´се, 1998 елны¼ 
24 июненд´ге «¡итештерº ³´м куллану калдыклары турында» 89-ФЗ 
санлы Федераль закон, ш´³´р Уставыны¼ 19 мадд´се нигезенд´   

Ш´³´р Советы  
 

КАРАР бирде: 

 
1. Ш´³´р Советыны¼ «Яр Чаллы ш´³´рене¼ Генераль планына 

ºзг´решл´р кертº турында» карар проектын (алга таба – Ш´³´р Советы 
карары проекты) халык яши торган пункт чикл´рен ºзг´ртº ³´м халык 
яши торган пункт ўирл´ренн´н с´н´гать территориял´рен чыгару 
¿лешенд´ 1 нче кушымтадагыча хупларга ³´м гавами ты¼лауларда 
карап тикшерºг´ куярга.  

2. Ш´³´р Советы карары проекты буенча гавами ты¼лаулар ºтк´рº 
к¿нен 2016 елны¼ 11 феврален´ т´гаенл´рг´, ºтк´рº вакытын 14.00 
с´гатьк´, гавами ты¼лауларны ºтк´рº урыны итеп Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге Башкарма комитеты бинасын (Х.Туфан 
проспекты, 23 йорт), 400 залны билгел´рг´.  

3. Яр Чаллы ш´³´рене¼ Генераль планына ºзг´решл´р кертº буенча 
гавами тыћлаулар ºтк´рº комиссиясен´ ´леге карарныћ ³´м Ш´³´р 
Советы карары проекты буенча гавами тыћлаулар ºтк´рº турында 
х´б´рнећ «Челнинские известия» газетасында басылып чыгуын ³´м 
«Интернет» челт´ренд´ Яр Чаллы ш´³´ренећ р´сми сайтында 
урнаштырылуны т´эмин ит´рг´.  
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4. Ш´³´р Советыны¼ 2006 елны¼ 10 февраленд´ге «Яр Чаллы 
ш´³´рене¼ Генераль планы проекты буенча гавами ты¼лаулар турында» 
8/26 санлы Карары (Ш´³´р Советыныћ 2014 елныћ 16 октябренд´ге 
33/15, 2015 елныћ 17 июненд´ге 40/10 санлы Карарлары 
редакциясенд´) бел´н расланган Яр Чаллы ш´³´рене¼ Генераль планы 
проекты буенча гавами ты¼лаулар ºтк´рº т´ртибе турында Нигезнам´г´ 
тºб´нд´ге ºзг´решл´рне кертерг´: 

1) 2.1 пунктыныћ ¿ченче абзацын тºб´нд´ге редакцияд´ б´ян ит´рг´: 
«Комиссия составы Башкарма комитет тарафыннан раслана.»; 
2) 2.2 пунктыныћ ¿ченче абзацы ºз к¿чен югалткан дип танырга.  
5. Ш´³´р Советыны¼ 2014 елныћ 16 октябренд´ге «Яр Чаллы 

ш´³´рене¼ Генераль планына ºзг´решл´р кертº турында» карар проекты 
буенча гавами тыћлаулар турында» 33/15 санлы Карарыныћ 4 пункты 
ºз к¿чен югалткан дип танырга.  
 6. ¥леге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ 
ш´³´р т¿зелеше, ш´³´р инфраструктурасын ³´м торак-коммуналь 
хуўалыкны ºстерº м´сь´л´л´ре буенча даими комиссиясен´ йšкл´рг´.  
 
 
Ш´³´р Хакиме                                            Н.Г. М´³диев 
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Ш´³р Советыныћ  
5/6 нчы Карарына 
кушымта  
28 декабрь, 2015 ел 
 

Проект   
 

Татарстан Республикасы  
Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге  

Ш´³´р Советы 
 

К А Р А Р 
 
                      , 2016 ел   № 
 
 
Яр Чаллы ш´³´рене¼ Генераль планына 
ºзг´решл´р кертº турында 
 

Ш´³´р Советыны¼ «Яр Чаллы ш´³´рене¼ Генераль планына 
ºзг´решл´р кертº турында» карар проекты буенча гавами ты¼лаулар 
н´тиќ´л´рен карап тикшерг´ч, Россия Федерациясе Ш´³´р т¿зелеше 
кодексыны¼ 24 мадд´се, Россия Федерациясе ¡ир кодексыны¼ 84 
мадд´се, 1998 елны¼ 24 июненд´ге «¡итештерº ³´м куллану 
калдыклары турында» 89-ФЗ санлы Федераль закон, ш´³´р Уставыны¼ 
19 мадд´се нигезенд´  

Ш´³´р Советы   
 

КАРАР бирде: 
 

 
1. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млегене¼ 2006 елны¼ 27 

июненд´ге 14/4 санлы Карары (Ш´³´р Советыныћ 2014 елныћ 9 
декабренд´ге 35/11 санлы Карары редакциясенд´) бел´н расланган Яр 
Чаллы ш´³´ре Генераль планы сызымында, торак пункт ўирл´ренн´н 
территориял´рне чыгарып, торак пункт чикл´рен´ кушымтадагыча 
ºзг´решл´р кертерг´. 

2. ¥леге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ ш´³´р 
т¿зелеше, ш´³´р инфраструктурасын ³´м торак-коммуналь хуўалыкны 
ºстерº м´сь´л´л´ре буенча даими комиссиясен´ йšкл´рг´.  
 
 
Ш´³´р Хакиме                                            Н.Г. М´³диев 
 

 



                                                                                                           Шґіґр Советы Карарына 
                                                                                      кушымта                   

                                                                                                                ____________, 2016 ел 
 

 


