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    21 август  2019 ел   Иске Шөгер                    № 20 
 
 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Иске Шөгер 
авыл җирлеге»муниципаль берәмлеге Җир биләмәләреннән файдалану һәм 

төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше зонасы картасына  
үзгәрешләр кертү турында 

 
 

     Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 32 статьясына, 
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Иске Шөгер 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып һәм җәмәгать 
тыңлауларында Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районының «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Җир 
биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше 
зонасы картасына үзгәрешләр кертү проектын тикшерү нәтиҗәләрен карап, 

«Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ:  
 

1.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы Иске Шөгер 
авыл җирлеге Советының 2013 елның 18 декабрендәге 23 номерлы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 
районының «Иске Шөгер авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җирләреннән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше зоналары картасына 
Иске Шөгер авыл җирлеге территориясендә урнашкан 16:25:030305:70 

номерлы җир кишәрлегенә карата, гөмбәләр үстерү объектын төзү 
максатларында, СХ1 - авыл хуҗалыгы җирләренең территориаль зонасын СХ2 

авыл хуҗалыгы предприятиеләрен һәм корылмалары территориаль зонасына 
үзгәртү буенча үзгәрешләр кертергә.  
 

 2.  Җирдән файдалану һәм төзелеш буенча комиссиясенә Татарстан 
Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Иске Шөгер авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге җирләреннән файдалану һәм төзелеш 
кагыйдәләренең шәһәр төзелеше зонасы картасына үзгәрешләр кертүне һәм 

яңартылган документларны Лениногорск муниципаль районының рәсми 
сайтында һәм Россия Федерациясе территориаль планлаштыру Федераль 

геомәгълүмат системасында (ФГИС ТП) урнаштырырга. 



3. Әлеге карарны Иске Шөгер авыл җирлеге территориясендә урнашкан 
мәгълүмат стендларында түбәндәге адреслар буенча игълан итәргә: Иске 

Шөгер авылы, Совет урамы, 1 нче йорт, Совет урамы, 3 нче йорт, М.Җәлил 
урамы, 33 нче йорт янында. Яңа Шөгер балалар бакчасы бинасында (Гагарин 
ур., 1/а) һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми интернет-сайтында 

авыл җирлекләре бүлегендә һәм Татарстан Республикасының рәсми хокукый 
мәгълүмат порталында бастырып чыгарырга. 

 
 4. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 
 

 
 

 
ТР Лениногорск муниципаль берәмлеге  

«Иске Шөгер авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге Башлыгы                                  Л.М.Шигапова 

 


