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Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районыныц «Иске Шегер 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
территориясендэ урнаштырыла торган 
«Лениногорскнефть» нефть-газ чыгару 
идарэсенец Ромашкино ятмасы 
скважиналарын бораулау» IV этап 
линиясе объектына составындагы 
территорияне планлаштыру Бэм ызанлау 
проектын карау буенча гавами тыцлаулар 
уздыру турында хэбэр иту

Халыкньщ муниципаль хокукый актлар проектлары буенча фикер 
алышуда катнашу хокукын утэу, жир кишэрлеклэре хокук иялэренец уцай 
тормыш шартлары, хокукларын Ьэм законлы мэнфэгатьлэрен утзу 
максатларында, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц 
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законныц 28 маддэсе, Россия Федерациясе ШэЬэр тезелеше 
кодексыныц 5Л ст., 46 ст., «Иске Шогер авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставы нигезендэ, КАРАР БИРОМ:

1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц «Иске 
Шогер авыл жирлеге «муниципаль берэмлеге территориясендэ» Лениногорск 
муниципаль районы» муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыныц 
25Л 1.2009 ел, № 2046 карары нигезендэ эзерлэнгэн «Лениногорскнефть» 
нефть-газ чыгару идарэсенец Ромашкино ятмасы скважиналарын тезеклэндеру 
IV этап «линия объектына территорияне планлаштыру проектын Бэм аныц 
составындагы территорияне межалау проектын карау буенча гавами тыцлаулар 
башлануы турында хэбэр итэргэ.



2. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыныц «Иске 
Шегер авыл жирлеге «муниципаль берэмлеге территориясендэ урнашкан» 
Лениногорскнефть» нефть-газ чыгару идарэсе Ромашкино ятмасы 
скважиналарын тезеклэндеру IV этап «линияле объектка территорияне 
планлаштыру проектын Ьэм аныц составындагы территорияне межалау 
проектын карау буенча гавами тыцлаулар уткэрергэ.

3 «Иске Шегер авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец мэгълумат 
стендларында 2020 елныц 24 гыйнварыннан аныц составындагы территорияне 
планлаштыру Ьэм ызанлау проекты экспозициясен тубэндэге адрес буенча 
ачарга: Татарстан Республикасы, Лениногорск муниципаль районы, Иске 
Шегер авылы, Совет ур., 1, Совет ур., 3, М.Жфлил ур., 33а, Яца Шегер ав., 
Гагарин ур., 1а.

Проект экспозициясе белэн танышу вакытын душэмбедэн жомгага кадэр 
9.00 сэгатьтэн 11.00 сэгатькэ кадэр Ьэм 14.00 сэгатьтэн 16.00 сэгатькэ кадэр 
билгелэргэ.

Экспозиция эше барышында «Иске Шегер авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге Башкарма Комитетына халык тыцлауларында каралырга тиешле 
проект турында экспозициягэ килучелэргэ консультация бируне оештырырга.

4.2020 елныц 24 февраленэ кадэр территорияне планлаштыру Ьэм 
ызанлау проектын тубэндэге рэсми сайтта урнаштырырга: 
http://Leninogorsk.tatarstan.ru «ШэЬэр тезелеше. Планлаштыру проектлары".

5. Гавами тыцлауларда катнашучыларга планлаштыру проектына Ьэм 
аныц составында межалау проектына кагылышлы тэкъдимнэрен Ьэм 
искэрмэлэрен 2020 елныц 24 гыйнварыннан 24 февраленэ кадэр 
«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берэмлеге Башкарма 
комитеты ныц архитектура Ьэм шэЬэр тезелеше булеге башлыгы исеменэ 
тубэндэге адрес буенча язма рэвештэ кертергэ: Татарстан Республикасы, 
Лениногорск шэЬэре, Тукай урамы, 7, яисэ ачык тыцлауларда катнашучылар 
жыелышын уткэру барышында телдэн тапшырырга.

6. Дыелышны 2020 елныц 24 февраленэ 15.00 сэгатькэ авыл мэдэният 
йортында тубэндэге адрес буенча билгелэргэ: Татарстан Республикасы, 
Лениногорск муниципаль районы, Иске Шегер авылы, С.Садри урамы, 7 нче 
йорт.

7.Элеге карарны 2020 елныц 24 гыйнварына кадэр Лениногорск 
муниципаль районыныц рэсми сайтында Ьэм тубэндэге: Татарстан
Республикасы, Лениногорск муниципаль районы, Иске Шегер авылы, Совет 
ур.,1, Совет ур., 3, М.Дэлил ур., 33а, Яца Шегер ав., Гагарин ур., 1а йорты 
адреслар буенча мэгълумат стендларында халык тыцлаулары башлану турында 
хэбэрне бастырып чыгарырга.

8. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуньгуз естемдэ калдырам.
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