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Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегендә җирдән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты буенча ачык тыңлаулар башлану

турында хәбәр итү

       Яшәү шартларының уңай шартларын үтәү, җир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш
объектлары  хокук  ияләренең  хокукларын  һәм  законлы  мәнфәгатьләрен  үтәү
максатларында,  «Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарәне  оештыруның  гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Уставы ,Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль  районы Советының 2018 елның 12 ноябрендәге  61-РС номерлы
үзгәрешләр  кертелгән   карары  белән  ,  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы  Советының  2009  елның  12  ноябрендәге   96-РС  номерлы  карары  белән
расланган,Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Советының «Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегеннән файдалану һәм
төзелеш кагыйдәләре проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында "2020 елның
3  февралендәге  4-РС  номерлы  карары  белән  расланган  «Татарстан  Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы»  муниципаль  берәмлегендә  гавами  тыңлауларны
(иҗтимагый фикер алышуларны) оештыру һәм үткәрү тәртибе турында нигезләмә һәм
Россия  Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексы  нигезендә,  Татарстан  Республикасы
Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты хәбәр итә:

1.  Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Орел авыл җирлегендә
җирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проекты буенча 2020 елның 19 февраленнән
2020 елның 22 апреленә кадәр гавами тыңлаулар үткәрү турында; 

Проектның мәгълүмати материаллары:

-  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  Орловка  авыл
җирлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре текст форматында;

- территориянең шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы;

-  территориядән  файдалануның  махсус  шартлары  булган  зоналар  чикләре
картасы;

-  территориаль  зоналар  чикләре  турында  белешмәләр,  күчемсез  мөлкәтнең
бердәм  дәүләт  реестрын  алып  бару  өчен  файдаланыла  торган  координаталар
системасында әлеге чикләрнең характерлы нокталары координаталары исемлеге.

2. Орловка авыл  җирлегенең  Җирдән  файдалану  һәм  төзелешләр  кагыйдәләре
проекты экспозициясе 27.02.2020 нән 13.03.2020  на кадәр Татарстан Республикасы  Лаеш
муниципаль   районы   Орловка авыл  җирлегенең  рәсми  сайтында  Интернет-
телекоммуникация  челтәрендә, « Җирдән файдалану  һәм төзелеш алып бару кагыйдәләре



проекты экспозициясе”  вкладкасында  http://laishevo.tatarstan.ru/rus/orlovskoe-selskoe-
poselenie.htm  веб  адресы буенча  ачылачак,  шулай  ук  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитеты бинасында (адресы: Татарстан Республикасы, Лаеш
ш., Чернышевский ур., 23), киңәшмәләр залында., Интернет мәгълүмати – телекоммуникация
челтәрендә  Татарстан  Республикасы  Муниципаль  берәмлекләре  порталындагы Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Орловка  авыл  җирлегенең  рәсми  сайтында
http://laishevo.tatarstan.ru/rus/orlovskoe-selskoe-poselenie.htm веб  адресы  буенча
урнаштырылган проект материаллары белән экспозициянең бөтен вакыты дәвамында тәүлек
буе  танышырга  мөмкин. Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитеты бинасында әлеге проект белән дүшәмбедән җомгага кадәр экспозициянең бөтен
срогы дәвамында 13:00 сәгатьтән 17:00 сәгатькә кадәр танышырга мөмкин. 

3. Гавами тыңлауларда катнашучылар җыелышы үткәреләчәк:

-.2020елның  26  мартында 10:00  сәгатьтә, Чистое Озеро  авылында, Чистое
Озеро ур., 19 нчы йорт янында.;

-2020елның 26 мартында 14:00 сәгатьтә, Соколовка авылында, Соколовка ур., 6
нчы йорт янында;

-2020елның  26  мартында 16:00  сәгатьтә, Троицкий  авылында, Троицкий
Троицкий ур., 22 нчы йорт янында;

- 2020елның 27 мартында 14:00 сәгатьтә, Орловка авылында, Олимпийский ур.,
1 йорт .

3. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегеннән
җирдән  файдалану  һәм төзелеш кагыйдәләре  проекты буенча  ачык тыңлауларда  Орловка
авыл җирлеге территориясендә даими яшәүче гражданнар, җирлек чикләрендә булган җир
кишәрлекләренә һәм (яки) аларда урнашкан капиталь төзелеш объектларына ия булучылар,
шулай ук күрсәтелгән капиталь төзелеш объектларының бер өлеше булып торучы биналарга
ия булучылар таныла;

4. 2  пунктта  күрсәтелгән  чор  дәвамында  гавами  тыңлауларда  катнашучылар
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Орловка  авыл  җирлегендә  җирдән
файдалану  һәм төзелеш кагыйдәләренә  кагылышлы тәкъдимнәр  һәм искәрмәләр  кертергә
хокуклы:

- Татарстан Республикасы, Лаеш шәһәре, Чернышевский ур., 23 адресы буенча
гавами тыңлауларны оештыручы адресына язма рәвештә;

-  Татарстан  Республикасы,  Лаеш  ш.,  Чернышевский  ур.,  23  адресы  буенча
проект экспозициясенә килүчеләрне исәпкә алу кенәгәсендә (журналында) язу юлы
белән.

Шулай  ук  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Орел  авыл
җирлегенең җирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проектына кагылышлы
тәкъдимнәр  һәм искәрмәләр  гавами тыңлауларда  катнашучыларның җыелышларын
үткәрү барышында язма яисә телдән тапшырылырга мөмкин.

Тәкъдимнәр  һәм  искәрмәләр  кыска  формада,  мондый  тәкъдимнең  яисә
искәрмәнең төгәл формулировкасы белән бәян ителергә тиеш.

Гавами  тыңлауларда  катнашучылар  идентификация  максатларында  үзләре
турында белешмәләр (фамилия, исем, атасының исеме (булган очракта), туу датасы,
яшәү (теркәү) урыны адресы - физик затлар өчен; исеме, төп дәүләт теркәве номеры,
урнашу урыны һәм адресы - юридик затлар өчен) тапшыралар, мондый белешмәләрне
раслый торган документлар кушып. Тиешле җир кишәрлекләренә һәм (яисә) аларда
урнашкан  капиталь  төзелеш  объектларына һәм  күрсәтелгән капиталь  төзелеш
объектларының  бер  өлеше  булып  торучы  биналар  хокукына  ия  булган  ачык
тыңлауларда катнашучылар, шулай ук мондый җир участоклары, капиталь төзелеш
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объектлары, күрсәтелгән капиталь төзелеш объектларының бер өлеше булган биналар
турында күчемсез  милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр,  мондый җир
кишәрлекләренә,  капиталь  төзелеш  объектларына, күрсәтелгән  капиталь  төзелеш
объектларының бер өлеше булган биналарга хокукларын билгели яисә раслый торган
башка документлар тапшыралар.

Гавами тыңлауларда  катнашучылар  тәкъдимнәр  яисә  искәрмәләр  керткәндә,
«Шәхси мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Федераль
закон  нигезендә, гавами  тыңлауларны  оештыручыларга  шәхси  мәгълүматларны
эшкәртүгә ризалыкларын бирәләр..

5. Әлеге  хәбәр  «Камская  ягы»  район  газетасында,  Интернет  мәгълүмат  –
телекоммуникация  челтәрендәге  Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүматының рәсми
порталында  http://pravo.tatarstan.ru  веб  –  адресы буенча  басылып  чыгарылырга (халыкка
җиткерелергә).–  интернет  –  телекоммуникация  челтәрендә  Татарстан  Республикасы
Муниципаль  берәмлекләре  Порталында  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының  рәсми  сайтында  http://laishevo.tatarstan.ru  веб-адресы буенча  урнаштырылган,
шулай  ук  Татарстан  Республикасы  Лаеш муниципаль  районының Орловка  авыл  җирлеге
территориясендә урнашкан мәгълүмат стендларында урнашкан булырга тиеш.

 Татарстан Республикасы
 Лаеш муниципаль районы
 Башкарма комитеты җитәкчесе         И.Ф. Зарипов
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