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       № 126                                                                       2020 елның 9 гыйнварыннан 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Иске Гришкино авыл 

җирлегенең генераль планы проектын килештерүдән баш тарту турында бәяләмә 

әзерләү өчен нигез булган каршылыкларны җайга салу буенча килештерү 

комиссиясе төзү турында 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 25 статьясындагы 2 өлеше 

нигезендә, Россия Икътисади үсеш министрлыгының 2016 елның 21 июлендәге 460 

номерлы боерыгына таянып  (05.02.2018 елгы редакция) "Территориаль 

планлаштыру документлары проектларын килештергәндә муниципаль 

берәмлекләрне территориаль планлаштыру документлары проектларын, 

килештерү комиссиясе составын һәм эш тәртибен раслау турында" (Россия 

Юстиция министрлыгында теркәлде 10.10.2016 N 43977), Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районының Иске Гришкино авыл җирлегенең генераль 

планы проектын килештерүдән баш тарту турында нигезләмәгә хезмәт иткән 

каршылыкларны җайга салу максатында, Менделеевск муниципаль районының 

Иске Гришкино авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Иске Гришкино авыл 

җирлегенең генераль планы проектын (килештерүдән баш тарту турында бәяләмә 

әзерләү өчен нигез булган каршылыкларны җайга салу өчен килештерү комиссиясе 

төзергә (алга таба - килештерү комиссиясе). 

2. Килештерү комиссиясенең кушымтада бирелгән составын расларга. 

3. Әлеге карар басылып чыкканнан соң өч көн эчендә Татарстан Республикасы 

Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетына Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районының Иске Гришкино авыл җирлеге генераль планы проекты 

белән килешмәү турында нигезләмәләре булган бәяләмәләрне, килештерү 

комиссиясе утырышын уздыру датасы һәм урыны турында хәбәрнамәне җибәрергә. 

4. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 25 статьясындагы 10 өлеше 

нигезендә килештерү комиссиясе эш нәтиҗәләре буенча тәкъдимнәр кертергә: 

- Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Иске Гришкино авыл 

җирлегенең генераль планы проектын килештерү турында документ һәм аңа 



кертелгән үзгәрешләр белән Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы Иске Гришкино авыл җирлегенең генераль планы проектын раслау өчен 

әзерләнгән проект; 

- материалларны текст формасында һәм килештерелмәгән мәсьәләләр буенча 

карталар рәвешендә. 

5. Карар аңа кул куйган көннән үз көченә керә һәм Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүматының рәсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һм 

Менделеевск муниципаль районының мәгълүмат сайтында Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә бастырып чыгарырга 

(http://mendeleevsk.tatar.ru). 

 

 

 

Менделеевск муниципаль районының  

Иске Гришкино авыл җирлеге башлыгы                                                     В.В.Мамакова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://mendeleevsk.tatar.ru/


Иске Гришкино авыл җирлеге Советы тарафыннан  

2020 нче елның 9 нчы гыйнварында кабул ителгән  

126 нчы номерлы карары белән  

РАСЛАНДЫ 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Иске Гришкино авыл 

җирлегенең генераль планы проектын килештерүдән баш тарту турында бәяләмә 

әзерләү өчен нигез булган каршылыкларны җайга салу буенча килештерү 

комиссиясе СОСТАВЫ 

 

 

Комиссия рәисе: 

Мамакова В.В. – Менделеевск муниципаль районының Иске Гришкино авыл 

җирлеге башлыгы 

Комиссия секретаре: 

Алексеева М.И. – Менделеевск муниципаль районының Иске Гришкино авыл 

җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары. 

 

Комиссия әгъзалары: 

Алексеев Н.М. – Менделеевск муниципаль районының Иске Гришкино авыл 

җирлеге депутаты; 

Царёва Е.С. – Менделеевск муниципаль районының юридик бүлеге 

башлыгы; 

Галеев А.Ф. – «Земля» РКЦ» АҖ территориаль планлаштыру 

документациясе проектын эшләүчеләрнең вәкиле. 

 

 

 

 

 
 


