
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

СОВЕТЫ 

 
КАРАР 

 

29 март  2019 ел                                                                                                    №210 

 

 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына «Челтәр компаниясе» ААҖнең энергетика 

объектларын күрсәтү өлешенә үзгәрешләр кертү турында 

 

       «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 

статьясындагы 1 пункты, 15 пунктчасы, «Татарстан Республикасында шәһәр 

төзелеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 7 статьясындагы 1 өлеше, Нурлат муниципаль 

районы Уставы нигезендә, Нурлат муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Советының 2012 

елның 19 декабрендәге «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасын раслау турында»гы 200 номерлы карары 

(Нурлат муниципаль районы Советының 2013 елның 10 сентябрендәге 256 

номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) белән 

расланган «Челтәр компаниясе» ААҖнең энергетика объектларын күрсәтү 

өлешенә Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына муниципаль районны электр белән тәэмин итү схемасын 

эшләү юлы белән үзгәрешләр кертергә. 

2. Муниципаль районны электр белән тәэмин итү схемасын эшләү юлы белән 

«Челтәр компаниясе» ААҖнең энергетика объектларын күрсәтү өлешендә 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына үзгәрешләр кертүне әзерләү буенча чаралар планын, 

чараларны үтәү вакытын (1 нче кушымта) расларга. 

3. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасының муниципаль районны электр белән тәэмин итү схемасын 

эшләү өлешендә үзгәрешләр кертү буенча эшләрне финанслау «Челтәр 

компаниясе» ААҖ чаралары хисабына тормышка ашырыла. 



 

 

4. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында, шул исәптән Нурлат 

муниципаль районының рәсми сайтында http://nurlat.tatarstan.ru/ бастырып 

чыгарырга.  

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Ф. Ә. Рәхмәтуллинга 

йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Нурлат муниципаль районы 

Советы рәисе                                                                                            А.С. Әхмәтшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nurlat.tatarstan.ru/


 

 

 
                    Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

                           районы   Советының 2019 елның 29 мартындагы 

                             210 карары белән  расланган  1 нче кушымта 

  

 

 

  Чаралар планы 
 

Тәртип 

саны 

Чараның исеме Үтәлү  вакыты Җаваплы зат 

1 Җирле үзидарәнең вәкаләтле 

органы тарафыннан техник 

заданиене раслау. 

Электр белән тәэмин итү схемасын 

эшләү юлы белән «Челтәр 

компаниясе» ААҖнең энергетика 

объектларын үзгәртү өлешендә 

территориаль планлаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү 

проектын эшләү өчен 3 яклы 

килешү төзү 

2019 елның мартыннан 

апрель аена кадәр 

Нурлат муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе 

Маняпов Л. Н. 

2 Муниципаль районны электр белән 

тәэмин итү схемасын эшләү юлы 

белән «Челтәр компаниясе» ААҖ 

энергетика объектларын 

территориаль планлаштыру 

схемасының күрсәтү өлешенә  

үзгәрешләр кертү проектын 

урнаштыру. 

Проект эшләнгән 

вакыттан алып 5 эш 

көне дәвамында 

Нурлат муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең 

инфраструктура буенча 

урынбасары 

Габдрахманов Р. Р. 

3 Территориаль планлаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү 

проектын раслау 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар Кабинеты 

тарафыннан 

территориаль 

планлаштыру 

схемасына үзгәрешләр 

кертү проектына уңай 

бәяләмә кабул ителгән 

вакыттан бирле бер ай 

эчендә 

Нурлат муниципаль 

районы Советының 

оештыру бүлеге 

башлыгы 

 

Хөҗҗәтова Д. К. 

 

 


