
 

 

Рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик 

параметрларыннан тайпылуга, 

капиталь төзелеш объектларын 

реконструкцияләүгә рөхсәт бирү 

мәсьәләсе буенча халык алдында 

тыңлаулар билгеләү турында 

   Түбән Ослан халкы фикерен һәм мәнфәгатьләрен ачыклау һәм исәпкә алу 

максаты белән, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 06.10.2003 ел, № 

131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль закон нигезендә, капиталь төзелеш 

объектларының иң чик параметрларын кире кагуга рөхсәт бирү сораулары 

буенча, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан 

авыл җирлеге Уставына таянып,  

                                               карар бирәм: 

 

   1.  Рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан тайпылуга, капиталь 

төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча халык 

алдында тыңлаулар билгеләргә: 

   1.1. Түбән Ослан ав., Горький ур., 113 йортта яшәүче С.Г. Маляровка, җир 

кишәрлегенең чик күләмнәрен 400 кв. м. дан 358 кв. м. га кадәр киметү, шулай ук 

капиталь төзелеш объектының җир кишәрлеге чикләреннән 3 метрдан 1 м. га 

кадәр минималь чиген киметү өлешендә.    

   2. 07.10.2019 елда Түбән Ослан ав., Завод  ур, 55  йорт адресы буенча ачык 

тыңлаулар үткәрергә.      

   3. Тиешле территориаль зона чикләрендә яшәүче гражданнарга, рөхсәт сорала 

торган җир участогы белән гомуми чикләре булган җир кишәрлекләрендә 
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капиталь төзелеш объектлары хокукына ия булучыларга һәм капиталь төзелеш 

объектының бер өлеше булган биналарга хокук ия булучыларга рөхсәт сорала 

торган җир кишәрлекләре белән гомуми чикләре булган капиталь төзелеш 

объектлары хокукына ия булучыларга һәм капиталь төзелеш объектының бер 

өлеше булган биналарга хокуклы булучыларга тәкъдим итәргә, Түбән Ослан 

авыл җирлеге Башкарма комитеты халык алдында тыңлаулар үткәрү көненә биш 

көннән дә соңга калмыйча, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең 

иң чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү сораулары буенча үз 

тәкъдимнәрен халыкка җиткерергә. Тыңлауларга чыгарылган мәсьәләләр буенча 

тәкъдимнәр күрсәтелгән вакыт узгач, ләкин тыңлаулар уздырылган көннән өч 

көннән дә соңга калмыйча тапшырылырга мөмкин, күрсәтелгән тәкъдимнәр 

экспертлар тарафыннан  анализланырга тиеш түгел, ләкин тыңлауларга 

чыгарылган мәсьәләләр буенча карар кабул иткәндә исәпкә алынырга мөмкин. 

     4. Халык алдында тыңлаулар үткәрү турында карар һәм мәгълүматны 

«Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Түбән Ослан авылының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

 

 

 

Түбән Ослан авыл җирлеге Башлыгы                                        А.З.Шайдуллин 

 

 

 

 


