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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                     КАРАР 
 

 « 09 » декабрь  2019 ел                                                                                                № 04 

                                      
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай 

авыл җирлеге территориясен планлаштыру проектын һәм аның 

составындагы «НК-Геология» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыятьнең  (ҖЧҖ) «Алдан су җибәрү җайланмасын киңәйтү» 

объектының линия корылмалары  өчен территорияне межалау 

проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының  46 статьясы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 

06 октябрендәге 131-Ф3 номерлы Федераль законның 28 статьясы,  Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Урманай авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставы нигезендә, Урманай авыл җирлегендә ачык тыңлауларны оештыру һәм 

үткәрү тәртибе турында нигезләмә белән карар бирәм: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 

территориясен планлаштыру проектын һәм аның составындагы «НК-Геология» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең  (ҖЧҖ) «Алдан су җибәрү җайланмасын 

киңәйтү» объектының линия корылмалары  өчен территорияне межалау проекты буенча 

ачык тыңлаулар билгеләргә.  

2. Ачык тыңлаулар үткәрү инициаторы булып Азнакай муниципаль районының 

Урманай авыл җирлеге башлыгы тора. 

3.    Билгеләргә: 

- үткәрү вакыты - 2019 елның 11декабреннән 2020 елның 13 гыйнварына кадәр; 

- үткәрү урыны - 423318, Татарстан Республикасы, Азнакай районы,  Урманай 

авылы, Татарстан урамы, 27А номерлы йорт;                                                                                                

- язма тәкъдимнәр һәм искәрмәләр тәкъдим итә ала торган адрес:423318, Татарстан 

Республикасы, Азнакай районы, Урманай авылы, 15А номерлы йорт, Азнакай 

муниципаль районының Урманай авыл җирлеге башкарма комитеты.  

4. Азнакай муниципаль районының Урманай авыл җирлеге башкарма комитетына: 

-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 

территориясен планлаштыру проектын һәм аның составындагы «НК-Геология» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең  (ҖЧҖ) «Алдан су җибәрү җайланмасын 

киңәйтү» объектының линия корылмалары  өчен территорияне межалау проекты буенча 

гамәлдәге законнар нигезендә һәм әлеге карарда билгеләнгән срокларда ачык  

тыңлауларны әзерләргә һәм үткәрергә. 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРМАНАЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ» АЗНАКАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

«УРМАНАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

 

mailto:Azn.Urman@tatar.ru


5. Кушымта нигезендә Урманай авыл җирлеге территориясен планлаштыру проекты 

һәм межалау проекты турында фикер алышу буенча ачык тыңлауларның нәтиҗәләре 

турында бәяләмә әзерләү буенча эшче төркем составын расларга. 

6. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән игълан итәргә: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Азнакай 

муниципаль районының рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча: http//aznakayevo. 

tatarstan. ru. урнаштырырга. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге башлыгы карарына кушымта 

№ 04  09.12.2019 ел 

 

Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге территориясен планлаштыру 

проектын һәм аның составындагы «НК-Геология» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыятьнең  (ҖЧҖ) «Алдан су җибәрү җайланмасын киңәйтү» объектының линия 

корылмалары  өчен территорияне межалау проекты буенча ачык тыңлаулар 

нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләү буенча эшче төркем 

составы 

 

 

Эшче төркем рәисе: 

Закиров А.И.-   Азнакай муниципаль районы Урманай 

авыл җирлеге башлыгы; 
 

Эшче төркем секретаре:

Закирова Е.И.-  Азнакай муниципаль районы Урманай 

авыл җирлеге башкарма комитеты 

секретаре;   

 

Эшче төркем әгъзалары:

Хәйбуллина Г.А. -                                               Азнакай муниципаль районы  

                                                                              Урманай авыл җирлеге депутаты  

                                                                              (килешү буенча); 

Шакирҗанов И.Г. -    

 

 

 

 

Урманай авыл җирлеге депутаты  

Азнакай муниципаль районы  

муниципаль район башлыгы  

(килешү буенча);

 
 


