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16:51:012401:1972, 16:51:01242,  
16:51:012401:1983, 16:51:012401:1837 номерлы 
 җир кишәрлекләреннән файдалануның шартлы 
 рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турында 
 карар проекты буенча гавами тыңлаулар уздыру турында 
 

Лениногорск муниципаль берәмлеге халкының җир кишәрлекләре хокук 
ияләренең тормыш эшчәнлеге, хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен уңай 
шартларга тәэмин итү максатларында, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законның 28 статьясына, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 39 ст. 5.1 ст. , Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Уставының 
18 ст. нигезендә Лениногорск муниципаль районы муниципаль берәмлекләренең 
җирдән файдалану һәм төзелеш комиссиясе бәяләмәсенә нигезләнеп КАРАР 
БИРӘМ: 

1. № ПК-2 Территориаль зонасын (III класслы куркынычлылык класслы 
җитештерү-коммуналь объектлар зонасы)-төзелеш кибетенә, 16:51:012401:1972, 
16:51:012401:1983, 16:51:012401:1837 номерлы   җир кишәрлекләренә карата 
шартлы – рөхсәт ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү турында карар проекты 
буенча ачык тыңлаулар үткәрү башлануы хакында хәбәр итәргә, Татарстан 
Республикасы, Лениногорск шәһәре, Төзелеш урамы, «Ремонтник-5» г/о адресы 
буенча урнашкан биналарның тышкы бизәлешен һәм якын-тирә территорияне 
төзекләндерүне исәпкә алып. 

2.2020 елның 22 гыйнварыннан 20 февраленә кадәр шартлы рәвештә рөхсәт 
ителгән куллану төренә рөхсәт бирү турындагы карар проекты буенча гавами 
тыңлаулар үткәрергә. 

3.2020 елның 22 гыйнварында «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеге 
мәгълүмати стендларында шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төренә рөхсәт 
бирү турындагы карар проекты экспозициясен ачарга.   

Проект экспозициясе белән танышу вакытын дүшәмбедән - җомгага 9.00 
сәгатьтән 12.00 сәгатькә кадәр һәм 13.00 сәгатьтән 16.00 сәгатькә кадәр билгеләргә. 



«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 
комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлегенә экспозиция эше 
барышында экспозициягә килүчеләргә гавами  тыңлауларда каралырга тиешле 
проект турында консультация бирүне оештырырга. 

4. 2020 елның 22 гыйнварында түбәндәге адрес буенча 
:http://Leninogorsk.tatarstan.ru. шәһәр төзелеше бүлегендә. Җирдән файдалану һәм 
төзелеш кагыйдәләре рәсми  сайтта шартлы-рөхсәт ителгән куллану төренә рөхсәт 
бирү турында карар проектын урнаштырырга. 

5. Гавами тыңлауларда катнашучыларга рөхсәт бирү турындагы карар 
проектына кагылышлы үз тәкъдимнәрен һәм искәрмәләрен «Лениногорск 
муниципаль районы» Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше 
бүлеге башлыгы исеменә, 2020 елның 20 февралендә яисә гавами тыңлауларда 
катнашучыларның җыелышын уздыру барышында язма формада кертергә тәкъдим 
итәргә. 

6.2020 елның 19 февраленә гавами тыңлауларда катнашучылар җыелышын 
10.30 сәгатьтә түбәндәге: Татарстан Республикасы, Лениногорск ш., Төзелеш ур., г/о 
«Ремонтник-5» адрес буенча билгеләргә . 

7. 2020 елның 22 гыйнварына кадәр Лениногорск муниципаль районының 
рәсми сайтында гавами тыңлаулар башлану турында  хәбәр итәргә. 

 8. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Лениногорск муниципаль 
районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр 
төзелеше башлыгы В.Н. Маркеловага  йөкләргә. 
 
                                                                                                              Р.Г. Хөсәенов 
 
В.Н. Маркелова 
5-28-28 

 
 
 


