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Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

территориясендǝ шǝhǝр төзелеше 

мǝсьǝлǝлǝре буенча иҗтимагый фикер 

алышу hǝм  җǝмǝгать тыӊлауларын 

оештыру hǝм үткǝрү Тǝртибен раслау 
турында 

 
 
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 5.1 маддǝсе, 

2003 елныӊ 06 октябрендǝге «Россия Федерациясендǝ җирле 

үзидарǝне оештыруныӊ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ 

санлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлеге Уставы нигезендǝ  
Шǝhǝр Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге территориясендǝ 
шǝhǝр төзелеше мǝсьǝлǝлǝре буенча иҗтимагый фикер алышу hǝм  

җǝмǝгать тыӊлауларын оештыру hǝм үткǝрү Тǝртибен  (алга таба – 

Тǝртип) кушымтага нигезлǝнеп расларга.  

2. Гамǝлдǝн чыккан дип танырга:  

1) Шǝhǝр Советыныӊ 2006 елныӊ 10 февралендǝге «Яр Чаллы 

шǝhǝре генераль планы проекты буенча гавами тыӊлаулар 
хакында» 8/26 санлы Карарын, «Челнинские известия» 

газетасыныӊ 2006 ел, 01 марттагы 35-36 нчы саннарында басылган; 

2) Шǝhǝр Советыныӊ 2006 елныӊ 10 февралендǝге «Яр Чаллы 

шǝhǝрендǝ җир кишәрлеген яки капиталь төзелеш объектын 

шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү һәм 

рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрларыннан кире кагуга, 

капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 
мǝсьǝлǝлре буенча гавами тыӊлаулар хакында» 8/27 санлы 

Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 2006 ел, 11 
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марттагы 42-44 нче саннарында басылган; 

3)  Шǝhǝр Советыныӊ 2006 елныӊ 12 маендагы  «Яр Чаллы 

шǝhǝре территориясен межалау, планлаштыру проектлары буенча 

гавами  тыӊлаулар хакында»12/4 санлы Карарын, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ 2006 ел,  05 майдагы   93-94 нче саннарында 
басылган; 

4) Шǝhǝр Советыныӊ 2006 елныӊ 12 маендагы  «Яр Чаллы 

шǝhǝрендǝ төзелеш hǝм җирдǝн файдалану тǝртибе буенча гавами 

тыӊлаулар үткǝрү тǝртибе турында» 12/5 санлы Карарын, 

«Челнинские известия»   газетасыныӊ 2006 ел,  05 майдагы   93-94 
нче саннарында басылган; 

5)  Шǝhǝр Советыныӊ 2014 елныӊ 16 октябрендǝге «Ш´³´р 
Советыны¼ «Яр Чаллы ш´³´рене¼ Генераль планына ºзг´решл´р 
кертº турында» карар проекты буенча гавами ты¼лаулар хакында» 

33/15 санлы Карарыныӊ 3 нче пунктын; 

6)  Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 17 июнендǝге «Ш´Ÿ´р 
Советыны¼ 2006 елны¼ 10 февраленд´ге 8/26 санлы Карары бел´н 
расланган Яр Чаллы ш´³´рене¼ Генераль планы проекты буенча 
гавами ты¼лаулар œтк´рœ т´ртибе турында Нигезнам´г´ ºзг´решл´р 
кертº хакында» 40/10 санлы Карарын, «Челнинские известия» 

газетасыныӊ 2015 ел, 24 июньдǝге 45 нче санында, «Шǝhри Чаллы» 

газетасыныӊ 2015 ел, 24 июньдǝге 45 нче санында басылган;                             

7) ) Шǝhǝр Советыныӊ 2015  елныӊ 17 июнендǝге  «Ш´³´р 
Советыны¼ 2006 елны¼ 10 февраленд´ге 8/27 санлы Карары бел´н 
расланган Яр Чаллы ш´³´ренд´ ¢ир киш´рлегенн´н яис´ капиталь 
т¿зелеш объектыннан файдалануны¼ шартлы р´вешт´ р¿хс´т 
ителг´н т¿рен´ р¿хс´т бирº ³´м р¿хс´т ителг´н т¿зелеш эшл´рене¼, 
капиталь т¿зелеш объектларын я¼артып тšзœне¼ и¼ чик 
параметрларыннан читк´ китºг´ р¿хс´т бирº хакында сораулар 
буенча гавами ты¼лаулар турында Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº 
хакында» 40/11 санлы Карарын, «Челнинские известия» 

газетасыныӊ 2015 ел,  24 июньдǝге 45 нче санында, «Шǝhри Чаллы» 

газетасыныӊ 2015 ел, 24 июньдǝге 45 нче санында басылган;                             

8)  Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 17 июнендǝге  «Ш´³´р 
Советыны¼ 2006 елны¼ 12 маендагы 12/4 санлы Карары бел´н 
расланган Яр Чаллы ш´³´рене¼ территориясен планлаштыру 
проекты, межалау проекты буенча гавами ты¼лаулар ºтк´рº 
т´ртибе турында Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº хакында» 40/12 

санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 2015 ел,  24 

июньдǝге 45 нче санында, «Шǝhри Чаллы» газетасыныӊ 2015 ел, 24 

июньдǝге 45 нче санында басылган;                             

9)  Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 17 июнендǝге  «Ш´³´р 
Советыны¼ 2006 елны¼ 12 маендагы 12/5 санлы Карары бел´н 
расланган Яр Чаллы ш´³´рене¼ ¢ирд´н файдалану ³´м т¿зелеш 
алып бару кагыйд´л´ре проекты буенча гавами ты¼лаулар ºтк´рº 
т´ртибе турында Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº хакында» 40/13 
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санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 2017 ел,  01 

июльдǝге 47 нче санында, «Шǝhри Чаллы» газетасыныӊ 2015 ел, 24 

июньдǝге 45 нче санында басылган;                             

10)  Шǝhǝр Советыныӊ 2015  елныӊ  28 декабрендǝге  «Ш´³´р 
Советыны¼ «Яр Чаллы ш´³´рене¼ Генераль планына ºзг´решл´р 
кертº турында» карар проекты буенча гавами ты¼лаулар хакында» 

5/6 санлы Карарыныӊ  4 пунктын, «Шǝhри Чаллы» газетасыныӊ 
2016 ел, 21 гыйнварындагы  4 нче санында басылган. 

3. ¥леге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ 
ш´³´р т¿зелеше, ш´³´р инфраструктурасын ³´м торак-коммуналь 
ху¢алыкны ºстерº м´сь´л´л´ре буенча даими комиссиясен´ 
йšкл´рг´.  

 
 
 

Ш´³´р Хакиме                                           Н.Г. М´³диев 
 
 

 
 


