
 

 
  



 

 



Татарстан Республикасы 
Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының 
2019 елның 10-нче июнь 
124-нче номерлы карарына 
1-нче кушымта 
 

 
 
 
 

 
Татарстан Республикасы 
Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының 



2019 елның 10-нче июнь 
124-нче номерлы карарына 
2-нче кушымта 
 

 



Татарстан Республикасы 
Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының 
2019 елның 10-нче июнь 
124-нче номерлы карарына 
3-нче кушымта 
 

 
 
 

 «Электрокабель эстакадасын төзү һәм кл-110кВка күчерү белән «ПАВ-1», «ПАВ-2» 
110 кВ ҺЛ реконструкцияләү»; «ЭП-600 җитештерү өчен ГПП-5 төп киметү 

подстанциясенең электр белән тәэмин итүнең өченче эксплуатациягә тапшыру «ПАВ-
3» КҺЛ-110 кВ төзелеше» объектлары буенча территорияләрне планлаштыру 

проектлары һәм межалау проектлары әзерләү буенча 
эшләр башкару тәртибе һәм сроклары 

 
 

т/с Чаралар Нигезләү Сроклар 
1 Түбән Кама шәһәре башкарма коми-

тетының «ТПП һәм ТМП әзерли 
башлау турында» карары 

 РФ ШТК, 46 ст., 1 п. 2019 елның  
10 июненә кадәр  

2 Түбән Кама шәһәре башкарма коми-
тетының «МП белән ПП әзерли 
башлау турында» карарын бастыру 

РФ ШТК, 46 ст., 2 п. 2019 елның  
11 июненә кадәр 

3 Документлар әзерләү  2019 елның  
12 июненә кадәр 

4 Түбән Кама шәһәре Мэрының 
җәмәгать тыңлавы билгеләү турында 
карары 

РФ ШТК, 46 ст.,  
Түбән Кама 
муниципаль районы 
Советының «Түбән 
Кама шәһәрендә 
җәмәгать тыңлавы 
үткәрүне оештыру 
тәртибе турында» ка-
рары 

14.06.2019 ел 

5 Түбән Кама шәһәре Мэрының 
җәмәгать тыңлавы билгеләү турында 
карарын бастыру 

 2019 елның  
18 июненә кадәр 

6 Җәмәгать тыңлавы Мэрның җәмәгать 
тыңлавы билгеләү 
турында карары 

ТР Түбән Кама 
муниципаль 

районы 
Башлыгы 
карары 

бастырылганнан 
соң 1 айдан 

2019 елның 18 
июле 



7 Беркетмә, бәяләмә, сайтта бастыру, 
Түбән Кама шәһәре башкарма коми-
теты җитәкчесенә җибәрү 

РФ ШТК, 46 ст., 12 п. 2019 елның 19 
июленә кадәр 

8  Түбән Кама шәһәре башкарма ко-
митетының документларны раслау 
яки кире кагу турында карары 

РФ ШТК, 46 ст., 13 п.  3 көн эчендә 
2019 елның 22 
июленә кадәр 

9 Интернет челтәрендә расланган про-
ектны урнаштыру 

РФ ШТК, 46 ст., 14 п. ТР Түбән Кама 
муниципаль 

районы карары 
чыкканнан соң 3 

көн эчендә 
 


