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Проектлаштыру объектының проект 

документлары һәм әйләнә-тирә мохиткә 

йогынтысын бәяләү буенча иҗтимагый 

тыңлаулар үткәрү турында «Магистраль нефть 

үткәргеч лупинг Киенгоп-Яр Чаллы, d=530 мм, 

179-180,83 км участогы, 83-206 км участогы. 

ППМН Киенгоп-Яр Чаллы Тойма елгасы аша 200 

кмга, Д-500, лупинг, УРНУ. Реконструкция» 

 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

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

законның 28 статьясы нигезендә, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 46 статьясы, Менделеевск муниципаль районы уставы, Гавами 

тыңлауларны оештыру һәм уздыру тәртибе турында нигезләмә белән 

Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты, 

КАРАР БИРӘ: 

1. 2020 елның 20 гыйнварында 16.00 сәгатьтә Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитетының административ бинасында түбәндәге адрес 

буенча үткәрергә: Менделеевск шәһәре, Фомин ур., 19 йорт, проект 

документациясе һәм проектлау объектының әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын 

бәяләү буенча иҗтимагый тыңлаулар «Магистраль нефть үткәргеч лупинг 

Киенгоп-Яр Чаллы, d=530 мм, 179-180,83 км участогы, 83-206 км участогы. 

ППМН Киенгоп-Яр Чаллы Тойма елгасы аша 200 кмга, Д-500, лупинг, УРНУ. 

Реконструкция». 

2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән мәсьәлә буенча иҗтимагый 

тыңлауларны оештыру һәм уздыру өчен түбәндәге составта комиссия төзергә: 

Лизунов П.А. – Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетының төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы, 

комиссия рәисе; 

        Хәбиров Р.З. – муниципаль автоном учреждениене проектлаштыру бүлеге 

башлыгы «Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының 

инвестицион һәм инфраструктура үсеше идарәсе», комиссия секретаре; 

Антоновская Н.И. – Менделеевск муниципаль районы Милек һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы рәисе (килешү буенча). 



3. 2017 елның 20 ноябреннән 2020 елның 20 гыйнварына кадәр чорда 

«Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының инвестицион 

һәм инфраструктура үсеше идарәсе» муниципаль автоном учреждениесендә 

проект материаллары экспозициясен түбәндәге адрес буенча оештырырга: 

Менделеевск шәһәре, Фомин ур., 19 йорт (5 кат). 

4. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән мәсьәлә буенча язма 

тәкъдимнәр һәм искәрмәләр түбәндәге адрес буенча кабул ителә (җибәрелә): 

432650, Татарстан Республикасы, Менделеевск шәһәре, Фомин ур., 19 йорт 

(Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш һәм 

торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы исеменә). 

       5. Әлеге карарны Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет» челтәрендә урнаштырырга http://Mendeleevsk.tatar.ru. 

       6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитетының төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык 

бүлеге башлыгы П.А. Лизуновка йөкләргә. 

 

           Җитәкче                                                                                      А.З.Хамматов                                                                                             

                 

               Килештерелде: 

              Юридик бүлек башлыгы                                                            Е.С.Царева 

 

        Проектлау бүлеге башлыгы МАУ «ТР Менделеевск 

        МР УИИР»                                                                                         Р.З.Хәбиров 

 


