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Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге территориясендә 

урнашкан «Мир» шәхси төзелеш 

торак районы» объектына 

территорияне планлаштыру 

проекты һәм аның составындагы 

территорияне межалау проекты 

буенча ачык тыңлаулар үткәрү 

турында хәбәр итү турында 

 

 

Халыкның муниципаль хокукый актлар проектлары турында фикер алышуда 

катнашу хокукын саклау, кешенең уңай яшәү шартларына хокукын, җир 

кишәрлекләренә ия булучыларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен 

үтәү максатларында, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

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

Федераль законның 28 статьясына, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 5.1., 46 статьясы нигезендә, Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Уставы нигезендә, КАРАР БИРӘМ:  

1. Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 

2017 елның 18 августындагы 17нче карары нигезендә әзерләнгән Лениногорск 

шәһәрендә «Мир» торак кварталының планлаштыру проектын һәм аның 

составындагы территорияне межалау проектын карау буенча җәмәгать 

тыңлаулары үткәрү башлануы турында хәбәр итәргә. 

2. Лениногорск шәһәрендә 2020 елның 31 гыйнварыннан 2020 елның 16 

мартына кадәр ачык тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы 



Нигезләмә нигезендә аның составында территорияне планлаштыру проектын 

һәм аның составындагы территорияне межалау проектын карау буенча 

җәмәгать тыңлаулары үткәрергә. 

3. 2020 елның 31 гыйнварыннан «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр 

төзелеше бүлегенең мәгълүмат стендларында территорияне планлаштыру 

проекты һәм аның составында территорияне межалау проекты экспозициясен 

ачарга. 

Проект экспозициясе белән танышу вакытын дүшәмбедән җомгага кадәр 

9.00 сәгатьтән 11.00 сәгатькә кадәр һәм 14.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр 

билгеләргә.  

Экспозиция эше барышында «Лениногорск муниципаль районы» 

Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлегенә җәмәгать 

тыңлауларында каралырга тиешле проект турында экспозициягә килүчеләргә 

консультация бирүне оештырырга. 

4. 2020 елның 31 гыйнварына кадәр планлаштыру проектын һәм 

территорияне межалау проектын Лениногорск муниципаль районы рәсми 

сайтында - http://Leninogorsk.tatarstan.ru «Шәһәр төзелеше. Планлаштыру 

проектлары» бүлегендә урнаштырырга. 

5. Ачык тыңлауларда катнашучыларга планлаштыру проектына һәм 

аның составында межалау проектына кагылышлы үз тәкъдимнәрен һәм 

искәрмәләрен «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеге башлыгы 

исеменә түбәндәге адрес буенча язма рәвештә кертергә: Татарстан 

Республикасы, Лениногорск шәһәре, Тукай урамы 7, 2020 елның 31 

гыйнварыннан 16 мартына кадәрге чорда яисә ачык тыңлауларда катнашучылар 

җыелышын үткәрү барышында телдән тапшырырга. 

 6. 2020 елның 4 мартында 15.00 сәгатькә «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының архитектура һәм 

шәһәр төзелеше бүлегендә Тукай урамы 7, 2 нче кат, 1 нче кабинет адресы 

буенча ачык тыңлауларда катнашучылар җыелышын билгеләргә. 

7. Ачык тыңлаулар башлану турында әлеге хәбәрнамәне 2020 елның 31 

гыйнварына кадәр Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында, рәсми 

публикатор - «Лениногорскские вести» газетасында бастырырга. 

 8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 

архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеге башлыгы В. Н.Маркеловка йөкләргә. 
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