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Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районының территориаль 
планлаштыру схемасына «Челтәр 
компаниясе " ААҖнең энергетика 
объектларын күрсәтү өлешендә 
үзгәрешләр кертү турында 

 
."Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 
статьясындагы 1нче пунктының 15пп нигезендә, 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасында шәһәр 
төзелеше эшчәнлеге турында» законының 7нче маддәсендәге 1 өлеше белән, 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
КАРАР БИРӘ:  

 
1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасына «Челтәр компаниясе " ААҖнең энергетика 
объектларын күрсәтү өлешендә үзгәрешләр кертү турында 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Муниципаль районны 
электр белән тәэмин итү схемасын эшләү юлы белән» Челтәр компаниясе " ААҖнең 
энергетика объектларын күрсәтү өлешендә Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районының территориаль планлаштыру схемасына үзгәрешләр кертү 
буенча чаралар планын, чараларны үтәү вакытын (кушымта) расларга. 

3. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының 
территориаль планлаштыру схемасына үзгәрешләр кертү буенча эшләрне 
финанслау муниципаль районны электр белән тәэмин итү схемасын эшләү 
өлешендә " Челтәр компаниясе»ААҖ чаралары хисабына тормышка ашырыла. 

4. Әлеге карарны Зеленодольск муниципаль районының мәгълүмат сайтында 
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында  
(www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) «Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 
урнаштырырга. 

5. 5. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
Җитәкче                                                                                                Д. А. Сапожников 



 

Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 елның 4 

апрелендәге 799нчы  карарына 

кушымта  

 

 

  Чаралар планы 

 

№ 

т/с 

 

Чара Исеме Үтәлеш 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 СТП га үзгәрешләр кертү проектын 

эшләү өчен 3 яклы килешү төзү  

2019 елның февраль аеннан 

март аена кадәр 
 

2 Муниципаль районны электр белән тәэмин итү 

схемасын эшләү юлы белән «Челтәр компаниясе» ААҖ 

энергетика объектларын күрсәтү өлешендә СТПГА 

үзгәрешләр кертү проектын урнаштыру. 

Проект җибәргәннән соң 5 эш 

көне дәвамында эшләгән  
 

3 

СТПГА үзгәрешләр кертү проектын раслау  

Ай дәвамында ТР Министрлар 

Кабинеты тарафыннан СТПГА 

үзгәрешләр кертү проектына 

уңай бәяләмә кабул ителгән 

вакыттан бирле  

 

 


