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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Писмән 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану 

һәм төзелеш кагыйдәләре территориясен шәһәр төзелеше зонасы картасына 

үзгәрешләр кертү проекты буенча 16:25:190904:138 номерлы җир кишәрлегенә 

карата гавами тыңлаулар үткәрү турында хәбәр итү хакында 

 

Уңай тормыш шартлары, җир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш 

объектлары хокукына ия булучыларның хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен үтәү максатларында җирдән файдалану һәм төзелеш буенча 

комиссия тарафыннан тәкъдим ителгән «Писмән авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының 1999 елның 14 октябрендәге 13/1 номерлы 

карары нигезендә эшләнгән «Писмән авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

җирләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең шәһәр төзелеше зонасы 

картасына үзгәрешләр кертү проектын карап, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-Ф3 

Федераль законның 28 статьясына, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 20 статьясы,» 

Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «2004 елның 28 июлендәге 

45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 20 статьясы, " Писмән 

авыл җирлеге"  муниципаль берәмлегендә гавами тыңлаулар үткәрү турындагы 

нигезләмә белән "Писмән авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге Советы 

КАРАР БИРДЕ: 

1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының 

«Письмянское сельское поселение» муниципаль берәмлегенең җирдән 

файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре территорияне шәһәр төзелешен 

зоналаштыру картасына үзгәрешләр кертү турындагы проектны карау буенча 

гавами тыңлаулар үткәрелә башлау турында хәбәр итәргә. АХ1 территориаль 

зонасын үзгәртү буенча (зона 

авыл хуҗалыгы җирләренә) 16:25:190904:138 җир кишәрлегенә карата АХ2 

территориаль зонасына (авыл хуҗалыгы предприятиеләрен һәм корылмаларын 

урнаштыру зонасы), терлекчелек предприятиеләрен урнаштыру максатыннан - 

терлекләр (дуңгызлар, сыер абзарлары, питомниклар, конюшнялар, терлек 



фермалары) 100 башка кадәр санитар-яклау зонасына ия 100 метрга кадәр. 

2. 2020елның 23 декабреннән 24 февраленә кадәр “Письмян авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш 

кагыйдәләре территорияләрен шәһәр төзелешен зоналаштыру картасына 

үзгәрешләр кертү проекты буенча гавами тыңлаулар уздырырга 

3. 2019 елның 23 декабрендә ачарга. «Писмән авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге администрациясе бинасында «Писмән авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 

территориясен шәһәр төзелеше зонасы картасына үзгәрешләр кертү проекты 

экспозициясе: ТР, Лениногорск муниципаль районы, Подлесный Гагарин ур., 5, 

ТР, Лениногорск муниципаль районы, Иске Писмән авылы, Үзәк ур., 50. авыл 

мәдәният йорты бинасында. 

Проект экспозициясе белән танышу вакытын администрация бинасында 9.00 

сәгатьтән 11.00 сәгатькә кадәр һәм 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр, 

дүшәмбедән җомга көнне билгеләргә. 

Экспозиция барышында «Писмән авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты экспозициягә килүчеләргә консультацияләр, проект 

турында ачык тыңлауларда каралырга тиеш. 

4. 2019 елның 23 декабренә кадәр урнаштырырга. «Писмән авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 

территориясе шәһәр төзелешен зоналаштыру картасына үзгәрешләр кертү 

проекты түбәндәге адрес буенча рәсми сайтта: http://Leninogorsk.tatar.ru  "Шәһәр 

төзелеше»бүлегендә. 

5. Гавами тыңлауларда катнашучыларга «Писмән авыл җирлеге»  

муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 

территорияләрен шәһәр төзелешен зоналаштыру картасына үзгәрешләр кертү 

проектына кагылышлы үз тәкъдимнәрен һәм искәрмәләрен түбәндәге адрес 

буенча язма рәвештә «Писмән авыл җирлеге»  муниципаль берәмлеге башлыгы 

исеменә кертергә тәкъдим итәргә: ТР, Лениногорск районы, Подлесный 

п.Гагарин ур., 5, 2020 елның 23 декабреннән 24 февраленә кадәр. 

электрон формада адрес буенча: Pism.Len@tatar.ru , яисә телдән формада 

гавами тыңлауларда катнашучылар җыелышын уздыру барышында 

6. Гавами тыңлауларда катнашучылар җыелышын 20.02.2020елга, 14:00 

сәгатькә түбәндәге адрес буенча билгеләргә: ТР, Лениногорск районы, ТР, 

Лениногорск районы, Подлесный бистәсе, Гагарин урамы, 1 Б йорт, Подлесный 

бистәсе КФҮ бинасында 

7. Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында гавами тыңлаулар 

башлану турында әлеге хәбәрне түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://Leninoaorsk.tatar.ru шулай ук, адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында: Подлесный п., Гагарин ур., 5 йорт (административ бина), 

Подлесный п., Гагарин ур., 16 йорт (мәдәният йорты), Иске Писмән авылы, Үзәк 

ур., 50 (мәдәният йорты), Дала Зәе поселогы, Степнозайская ур., 23.пом.1. 

(кибет), Воздвиженка Бистәсе, Түбән ур., 10 йорт (авыл клубы), шулай ук торак 

пунктларда игъланнар элеп куярга: Дурасово  авылы, Югары Коран авылы, 

Савочкино авылы,  Восход авылы.  

8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 
«Писмән авыл җирлеге»  

http://leninogorsk.tatar.ru/
mailto:Pism.Len@tatar.ru
http://leninoaorsk.tatar.ru/


муниципаль берәмлеге башлыгы,  
Совет рәисе                                                                            Нәсретдинов Р.В. 

 
 

 


