
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль район Советы 

КАРАРЫ  

16 октября 2019 ел                                           № 217 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советының 2018 

елның 12 декабрендәге 178 номерлы 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы территориясендә ниятләнә торган 

хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең 

әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын бәяләү 

буенча иҗтимагый фикер алышулар 

оештыру һәм үткәрү турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

«Экологик экспертиза турында» 23.11.1995 ел, № 174-ФЗ Федераль закон, 

«Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Россия Федерациясендә әйләнә-тирә мохиткә ниятләнгән 

хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең әйләнә-тирәлеккә йогынтысын бәяләү 

турындагы нигезләмәне раслау турында» 2000 елның 16 маендагы 372 номерлы 

Россия Экология дәүләт экология комитеты боерыгы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 

2018 елның 12 декабрендәге 178 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә ниятләнә 

торган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын бәяләү 

буенча иҗтимагый фикер алышулар оештыру һәм үткәрү турындагы нигезләмәгә 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә:  

2.6.нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"2.6. Заказчы: 

- муниципаль районның рәсми басмаларында һәм район сайтында (алга таба - 

публикацияләр) аларны үткәрүгә кимендә 30 календарь көн кала җәмәгать фикер 

алышулары үткәрү турында хәбәрнамәне бастырып чыгаруны тәэмин итә. 

Публикациядә билгеләнгән эшчәнлекнең исеме, максатлары һем урыны; заказчы 

яки анып вәкиле исеме, адресы, телефоны; ОВОС уткәрүнең якынча сроклары; 



заказ бирүченең исеме, адресы, телефоны; җәмәгать фикер алышуын оештыру 

өчен җаваплы орган турында мәгълүматлар бирелә.; иҗтимагый фикер алышу 

формасы, шулай ук искәрмәләр һәм тәкъдимнәр бирү рәвеше; документлар алу 

вакыты һәм урыны; башка мәгълүмат; 

- язмаларның күчермәләрен оештыручыга җибәрә; 

- эшче төркем эшендә катнашуны тәэмин итә.». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында «Интернет»мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә бастырып 

чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Советының экология, аграр мәсьәләләр, табигый ресурслар һәм җирдән 

файдалану буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

 

 

Кама Тамагы муниципаль район башлыгы, 

Кама Тамагы  муниципаль  район  

Советы   рәисе                                                  Н.А.Вазыйхов                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


