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Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 
территориясен планлаштыру һәм территориясен межалау проекты 

буенча ачык тыңлау 
Нәтиҗәсе

Чистай  муниципаль  районы башлыгының “Ачык тыңлауларны билгеләү  турында”гы
2019 елның 7 нче августындагы 40 номерлы карары нигезендә, ачык тыңлаулар 18.09.2019 ел,
10.00 сәгатьтә  Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының зур  залында түбәндәге
адрес  буенча узды: Татарстан  Республикасы,  Чистай муниципаль  районы, Чистай шәһәре,
Бебель урамы, 129 йорт.

Ачык тыңлауларда каралган мәсьәләләр: 
“Энергоразвитие”  ИЦ  ҖЧҖ  мөрәҗәгате  буенча,  линияле  объект  территориясен

планлаштыру  проектын  һәм  межалау  проектын  карау:  “КВЛ  35  кВ  Чистополь-220-
Чистопольская төзү, ВЛ 110 кВ Каргали-Чистополь 2 реконструкцияләү һәм ОРУ 35 кВ
ПС Чистополь 220 һәм ПС Каргали киңәйтү”.

Катнаштылар:

П.Б.Емельянов ТР ЧМР Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары 
- комиссия рәисе урынбасары

М.Р.Бибишев          ЧМР “ГиИР”  МБУ җитәкчесе - комиссия сәркатибе

Р.Р.Шакиров ТР ЧМР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы җитәкчесе 
урынбасары

А.А. Шумилов ТР ЧМР Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше 
бүлеге башлыгы

Е.В.Макарова МКУ “ЧМР җирле үзидарә органнары эшчәнлеген тәэмин итү 
идарәсе” баш белгече

В.Г.Ковязин “Роспотребнадзор”ның Татарстан Республикасы буенча Чистай, Спас
районнарында территориаль идарәсе башлыгы урынбасары

Ф.Х.Митаев СПГ ЭПУ «Чистопольгаз» башлыгы

И.Г.Сәхәбетдинов ЧРЭГС ЭПУ «Чистопольгаз» башлыгы

А.Н.Мазаев ЧЭС вәкиле

И.И.Низамов ЧРЭС башлыгы

О.Г.Чирков АО «Эссен Продакшн» вәкиле

Карар ителде: 
1.  “КВЛ 35 кВ Чистополь-220-Чистопольская  төзү,  ВЛ 110 кВ Каргали-Чистополь  2

реконструкцияләү  һәм  ОРУ 35  кВ ПС Чистополь  220  һәм  ПС Каргали  киңәйтү”линияле



объект территориясен планлаштыру проекты һәм межалау проекты буенча  ачык тыңлаулар
узган дип санарга.

2.  “КВЛ 35 кВ Чистополь-220-Чистопольская  төзү,  ВЛ 110 кВ Каргали-Чистополь  2
реконструкцияләү  һәм  ОРУ 35  кВ ПС Чистополь  220  һәм  ПС Каргали  киңәйтү”линияле
объект территориясен планлаштыру проекты һәм межалау проектын расларга.

3.  “Челтәр  компаниясе”нең ААҖ  филиалына  Чистай  электр  челтәрләре  җир
кишәрлекләрен формалаштырганда, җир асты инженерлык коммуникацияләре, корылмалары
оешмалары хуҗалары белән килешүне оештырырга тәкъдим итәргә.

4.  Комиссиягә әлеге  беркетмәне һәм  нәтиҗәне Татарстан  Республикасы  Чистай
муниципаль районы Башкарма комитетына җибәрергә.

5.  Әлеге  нәтиҗәне  ТР  Хокукый  мәгълүматның  рәсми  порталында(pravo.tatarstan.ru)
бастырып чыгарырга  һәм Татарстан  Республикасы Чистай  муниципаль  районының рәсми
сайтында (chistopol.tatarstan.ru) урнаштырырга.

Комиссия сәркатибе:                                             М.Р.Бибишев 
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