
 

 

 

 
Аларны урман фонды җирләреннән торак пунктлар җирләренә күчерү 

максатларында гражданнарның һәм юридик затларның хокуклары 

барлыкка килгән  күчемсез милек объектлары урнашкан җир 

кишәрлекләренең чикләрен билгеләү буенча комиссия төзү турында 

  

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 14 статьясы нигезендә,   Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Урман бистәләреннән яисә 

хәрби шәһәрчекләреннән барлыкка килә торган авыл җирлеге яки шәһәр округы 

чикләренең генераль планы проектын әзерләгәндә, шулай ук аларны урман фонды 

җирләреннән торак пунктлар җирләренә күчерү максатыннан  гражданнарның һәм 

юридик затларның хокуклары барлыкка килгән күчемсез милек объектлары 

урнашкан җир кишәрлекләренең чикләрен билгеләү максатларында җирлек яки 

шәһәр округының җирле үзидарә органнары карары белән төзелә торган 

комиссияләрнең эшчәнлеге тәртибен раслау турында» 2018 ел, 3 июль, 539 нчы 

карары, Введенский Бистәсе авыл җирлеге Уставы белән туры китереп,  

 

                                                  КАРАР БИРӘМ: 

 

     1. Аларны торак пунктларның җирләренә һәм торак пунктларның чикләренә 

күчерү максатыннан урман кишәрлекләре чикләрен билгеләү буенча Введенский 

Бистәсе авыл җирлегенең комиссиясен түбәндәге составта төзергә: 
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- Комиссия рәисе – Введенка Бистәсе авыл җирлеге Башлыгы Морозов 

Дмитрий Владимирович; 

 

Комиссия әгъзалары: 

- Югары Ослан муниципаль районының архитектура һәм төзелеш бүлеге 

башлыгы - баш архитектор Мингазов Закиулла Зиятдинович; 

- дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсе вәкиле – Идарәнең Югары Ослан бүлеге башлыгы 

Валиуллин Данис Дамирович; 

- Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы вәкиле – Татарстан 

Республикасы Иҗтимагый палатасы Рәисе урынбасары Халиков Тимур 

Рафаэлевич; 

- Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы вәкиле - Идел 

буе урманчылыгы җитәкче-урманчысы Исмагилов Ибрагим Исхакович; 

- федераль дәүләт урман күзәтчелеге һәм агачны исәпкә алу буенча 

контроль бүлеге дәүләт инспекторы – Юсупов Марсель Магсумович; 

- Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак - коммуналь 

хуҗалык министрлыгы вәкиле (килешү буенча); 

- Введенка Бистәсе авыл җирлеге генераль планын эшләүче оешма вәкиле 

(килешү буенча); 

- «Татинвестгражданпроект» ГУП вәкиле (килешү буенча); 

      2. Комиссия үз эшчәнлегендә Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Урман бистәләреннән яисә хәрби шәһәрчекләреннән барлыкка 

килә торган авыл җирлеге яки шәһәр округы чикләренең генераль планы 

проектын әзерләгәндә, шулай ук аларны урман фонды җирләреннән торак 

пунктлар җирләренә күчерү максатыннан  гражданнарның һәм юридик затларның 

хокуклары барлыкка килгән күчемсез милек объектлары урнашкан җир 

кишәрлекләренең чикләрен билгеләү максатларында җирлек яки шәһәр 

округының җирле үзидарә органнары карары белән төзелә торган комиссияләрнең 

эшчәнлеге тәртибен раслау турында» 2018 ел, 3 июль, 539 нчы карары билгеләгән 

тәртипкә таянып эш итә. 

     3.  Әлеге карарны җирлекнең мәгълүмати стендларында халыкка игълан итәргә 

һәм Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

     4. Карар үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

Югары Ослан муниципаль районы  

Введенский Бистәсе авыл җирлеге  

Башлыгы                                                                                            Д.В. Морозов 


