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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районында «Татарстан Республикасы Питрәч 

районы Гильдеево авылында 201 торак йортны газ 

белән тәэмин итү» линия объекты территориясен 

планлаштыру һәм ызанлау проекты буенча гавами 

тыңлаулар билгеләү турында 

 

 

Питрәч муниципаль районының Богородский авыл җирлегендә яшәүчеләрнең 

хокукларын үтәү максатларында «Татарстан Республикасы Питрәч районы Гильдеев 

авылында 201 торак йортны газ белән тәэмин итү» линияле объекты территориясен 

планлаштыру һәм ызанлау проекты буенча Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексы нигезендә гавами тыңлаулар уздыру юлы белән фикер алышуда катнашу 

өчен, «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-Ф3 номерлы Россия Федерациясе законы, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Богородский авыл 

җирлеге уставы, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

Богородск авыл җирлегендә Богородский авыл җирлегендә гавами тыңлауларны 

оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы 2017 елның 21 августындагы 80 номерлы 

Богородский авыл җирлеге Советы карары белән расланган нигезләмә нигезендә, 

карар бирәм: 

1. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Гильдеев 

авылында 201 торак йортны газ белән тәэмин итү» линияле объекты территориясен 

планлаштыру һәм ызанлау проекты буенча гавами тыңлаулар үткәрүне билгеләргә. 

2. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

2.1. Гавами тыңлаулар үткәрү вакыты - 27.02.2020 сәгать 11.00; 

2.2. үткәрү срогы - 1 көн; 

2.3. үткәрү урыны - Богородский авыл мәдәният йортының тамаша залы, 

түбәндәге адрес буенча: Богородский авылы, Үзәк ур., 57Б йорт; 

2.4. Фикер алышкан мәсьәлә буенча тәкъдимнәр һәм искәрмәләр бирелергә 

мөмкин булган адрес Богородский, Үзәк, 57Б йорт, Богородский авыл җирлеге 

башкарма комитетының административ бинасы гавами тыңлауларда катнашырга 

тиеш; 

2.5. Чыгыш хокукы белән гавами тыңлауларда катнашуга заявкалар бирү 

срогы - 21.02.2020 кадәр; 

 



- язма рәвештә, көн саен эш көннәрендә 09.00 сәгатьтән 12.00 сәгатькә кадәр, 

14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр Богородский авыл җирлеге башкарма 

комитетына түбәндәге адрес буенча: Богородский авылы, Үзәк урамы, 57Б йорт, 

гражданнар өчен мәҗбүри күрсәтелгәнчә: фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү 

урыны, эш урыны һәм биләгән вазыйфасы, контакт телефоннары; гражданнар 

төркеме өчен - фамилияләре, исемнәре, атасының исеме, кайсы да булса иҗтимагый 

оешмаларга яисә берләшмәләргә (булса), теркәлү адреслары, яшәү урыны, юридик 

затлар өчен оешмалар бланкында, җитәкченең исеме, фамилиясе, фамилиясе, исеме 

һәм фамилиясе, исеме, фамилиясе, фамилиясе, исеме, әтисенең исеме күрсәтелә. 

3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Богородский авыл 

җирлеге башкарма комитетына: 

3.1. «Татарстан Республикасы Питрәч районы Гильдеево авылында 201 торак 

йортны газ белән тәэмин итү» линияле объекты территориясен планлаштыру һәм 

ызанлау проекты буенча билгеләнгән тәртип нигезендә һәм әлеге карар белән 

билгеләнгән срокларда гавами тыңлаулар әзерләргә һәм уздырырга. 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

рәсми сайтында «Авыл җирлекләре» бүлегендә - «Богородский авыл җирлеге» 

бүлегендә урнаштырырга.  

5. Әлеге карарны 29.01.2020 елга кадәр «Вперед» («Алга»)  район газетасында 

бастырып чыгарырга. 

6. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

7. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

 

 

Питрәч муниципаль районының  

Богородский авыл җирлеге башлыгы                                                 Ф.Д. Фәезов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Богородский авыл җирлеге  

Советы карарына кушымта  

 27.01.2020 ел  № 1 

 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Гильдеево 

авылында 201 торак йортны газ белән тәэмин итү» линиясе объекты территориясен 

планлаштыру һәм ызанлау проектын раслау турында» Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районының Богородский авыл җирлеге Советы карары проекты 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Гильдеево 

авылында 201 торак йортны газ белән тәэмин итү» линияле объекты территориясен 

планлаштыру һәм ызанлау проекты буенча ачык тыңлаулар һәм бәяләмәләр 

нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

Богородский авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

1. «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Гильдеев 

авылында 201 торак йортны линия объекты» территориясен планлаштыру һәм 

ызанлау кушымтада бирелгән проектны расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

рәсми сайтында «Авыл җирлекләре» бүлегендә - «Богородский авыл җирлеге» 

бүлегендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

4. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 


