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Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Тихоново авыл җирлеге  

генераль планы проектын килештерүгә  

кире кагу турында бәяләмә әзерләү өчен  

нигез булган каршылыкларны җайга салу өчен  

килештерү комиссиясен төзү турында 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 25 статьясындагы 2 өлеше 

нигезендә, Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 2016 елның 21 

июлендәге 460 номерлы боерыгы нигезендә (беренче абзац муниципаль 

берәмлекләрнең территориаль планлаштыру документлары проектларын, 

территориаль планлаштыру документлары проектларын килештерү тәртибен 

раслау турында "2018 елның 5 февралендәге карары (Россия Юстиция 

министрлыгында теркәлгән 10.10.2016 N 43977), Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Тихоново авыл җирлегенең генераль 

планы проектын килештерүдән баш тарту турында бәяләмә әзерләү өчен 

нигез булган каршылыкларны җайга салу максатларында Килештерү 

комиссиясе составы һәм эш тәртибе турында, Менделеевск муниципаль 

районы Тихоново авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тихоново авыл 

җирлеге генераль планы проектын (алга таба – килештерү комиссиясе) 

килештерүгә кире кагу турында бәяләмә әзерләү өчен нигез булган 

каршылыкларны җайга салу өчен килештерү комиссиясен төзү. 

 

2. Расларга прилагаемый килештерү комиссиясенең составы. 

 

3. Әлеге карар чыгарганнан соң өч көн эчендә Татарстан Республикасы 

төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы адресына 

һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына, Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районының Тихоново авыл җирлеге 

генераль планы проекты белән килешмәү турында нигезләмәләр булган 

бәяләмәләр әзерләгән, Килештерү комиссиясе утырышын үткәрү датасы һәм 

урыны турында хәбәрнамә җибәрергә. 

 

4. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 25 статьясындагы 10 

өлеше нигезендә Килештерү комиссиясенең эш нәтиҗәләре буенча 

килештерү комиссиясе тарафыннан тәкъдим итү: 

- Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тихоново авыл 

җирлеге генераль планы проектын килештерү турында һәм Татарстан 



Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тихоново авыл җирлеге 

генераль планы проектын раслау өчен әзерләнгән документ, аңа кертелгән 

үзгәрешләр белән; 

- текст рәвешендә һәм риза булмаган мәсьәләләр буенча карта рәвешендә 

материаллар. 

 

          5. Карар аңа кул куелган көннән үз көченә керә һәм Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында басылып чыгарга тиеш 

(http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре 

порталы составында Менделеевск муниципаль районының мәгълүмат сайты 

(http://aksubayevo.tatarstan.ru) «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрендә. 

 

Совет Рәисе  

Тихоново авыл җирлеге  

Менделеевск муниципаль районы башлыгы                    А. М. Карманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


