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2019 елның 22 мае Әгерҗе шәһәре № 37-7 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына “Челтәр 

компаниясе” ААҖнең энергетика 

объектларын күрсәтү өлешендә 

үзгәрешләр кертү кирәклеге турында 
 

 

  

«Челтәр компаниясе» ААҖ энергетика объектларын үзгәртү өлешендә 

үзгәрешләр кертү зарурлыгына бәйле рәвештә, Әгерҗе муниципаль районының 

территориаль планлаштыру схемасына “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы 15 статьяныӊ 1 өлеше, “Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше 

эшчәнлеге турында” 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 7 статьяныӊ 1 өлеше, Әгерҗе муниципаль районы Уставы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советы КАРАР 

БИРДЕ: 

 

1. 2019 елның 15 июленә кадәр Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы Башкарма комитетына түбәндәгеләрне йөкләргә: 

- муниципаль районны электр белән тәэмин итү схемасын эшләү юлы белән 

“Челтәр компаниясе” ААҖнең энергетика объектларын күрсәтү өлешендә Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районының территориаль планлаштыру 

схемасына үзгәрешләр кертү турында карар проектын әзерләргә; 

- районның территориаль планлаштыру схемасына гамәлдәге законнарда 

билгеләнгән тәртиптә үзгәрешләр проектын килештерергә; 

- “Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына үзгәрешләр кертү проектын әзерләү һәм гамәлгә ашыру 

буенча комиссия турында”гы нигезләмәне эшләргә һәм расларга;  

- Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына үзгәрешләр кертү проектын әзерләү буенча комиссия 

төзергә; 
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- “Челтәр компаниясе” ААҖнең энергетика объектларын күрсәтү өлешендә 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына үзгәрешләр кертү буенча чаралар планын, чараларның 

үтәлеше срокларын эшләргә; 

2. Муниципаль районны электр белән тәэмин итү схемасын эшләү өлешендә 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының территориаль 

планлаштыру схемасына үзгәрешләр кертү буенча эшләрне финанслау «Челтәр 

компаниясе» ААҖ акчалары исәбеннән (килешү буенча) гамәлгә ашырыла дип 

билгеләргә. 

3. Әлеге карарны http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматының рәсми порталында һәм http://agryz.tatarstan.ru Татарстан 

Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составындагы Әгерҗе 

муниципаль районы сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Советының сәнәгать, төзелеш, транспорт, элемтә һәм 

эшмәкәрлеккә ярдәм буенча даими комитетына йөкләргә. 

 

 

 

Әгерҗе муниципаль районы Башлыгы, 

Совет Рәисе                                                                                          В. В. МАКАРОВ 

 

 

 


