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Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районының «Түбән Чыршылы 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 
16: 25: 140401:948 номерлы җир биләмәләреннән 
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре территориясен 
шәһәр төзелеше зоналаштыру картасына үзгәрешләр кертү проекты 
буенча гавами тыңлаулар үткәрүне хәбәр итү турында 
 

 
Җир кишәрлекләре һәм капиталь төзелеш объектларының хокук ияләренең 

уңай яшәү шартларына, хокукларына һәм законлы мәнфәгатьләренә кеше 
хокукларын үтәү максатларында, җирдән файдалану һәм төзелеш комиссиясе 
тарафыннан тәкъдим ителгән карарны карап, «Түбән Чыршылы авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 2019 елның 21 августындагы 39 нчы 
карары нигезендә эшләнгән Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасына үзгәрешләр 
кертү проекты «Түбән Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирдән 
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә , «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законның 28 статьясына , Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 
кодексының 31, 32, 33 ст,   «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 
2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 20 
статьясы, «Түбән Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә гавами 
тыңлаулар уздыру турында Нигезләмә таянып, КАРАР БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Түбән 
Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 2013 елның 28 ноябрендәге 28 
номерлы  карары белән расланган Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш 
кагыйдәләре территориясен шәһәр төзелеше зоналары картасына үзгәрешләр кертү 
турындагы проектны карау буенча гавами тыңлаулар үткәрү башлануы хакында 
хәбәр итәргә,  СХ1 территориаль зонасы үзгәрү буенча - СХ2 территориаль зонасына 
авыл хуҗалыгы җирләре зонасы - авыл хуҗалыгы предприятиеләрен һәм 
корылмаларын 16:25:140401:948 номерлы җир кишәрлегенә карата урнаштыру 
зонасы, Түбән Чыршылы авыл җирлеге территориясендә урнашкан, 300 метр  
санитар-саклау зонасы булган балык хуҗалыгы предприятиесен урнаштыру максаты 



белән, гражданнарның гомуми кулланылыштагы су объектына һәм аның яр буе 
полосасына ирекле үтеп керүен тәэмин итү шарты белән, биш метр тәшкил итәргә. 

2. 2020 елның 13 февраленнән 13 апреленә кадәр «Түбән Чыршылы авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре 
территорияне шәһәр төзелешен зоналаштыру картасына үзгәрешләр кертү проекты 
буенча гавами тыңлаулар уздырырга. 

3.2020 елның 13 февраленнән «Түбән Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге администрациясе бинасында «Түбән Чыршылы авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге хакимиятенең шәһәр төзелеше зоналаштыру картасына 
үзгәрешләр кертү проекты экспозициясен түбәндәге: Түбән Чыршылы авылы, Үзәк 
ур., 105 й. адрес   буенча ачарга.  

Муниципалитет бинасында проект экспозициясе белән танышу вакыты 
дүшәмбедән – җомгага 9.00 сәгатьтән 11.00 сәгатькә кадәр һәм 14.00 сәгатьтән 
16.00 сәгатькә кадәр. 

 «Түбән Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма 
комитеты экспозициясе эше барышында экспозициягә килүчеләргә, гавами 
тыңлауларда каралырга тиешле проект турында консультация бирүне оештырырга. 

4. 2020 елның 13 февраленә кадәр “Түбән Чыршылы авыл җирлеге" 
муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш 
кагыйдәләре территориясен шәһәр төзелеше зоналаштыру картасына үзгәрешләр 
кертү проектын http://Leninogorsk.tatarstan.ru" шәһәр төзелеше рәсми сайтында 
урнаштырырга.  

5. Гавами тыңлауларда катнашучыларга «Түбән Чыршылы авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлегенең җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш 
кагыйдәләре территориясен шәһәр төзелеше зоналары картасына үзгәрешләр кертү 
проектына кагылышлы тәкъдимнәрен һәм искәрмәләрен «Татарстан Республикасы, 
Лениногорск районы, Түбән Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
башлыгы исеменә язма рәвештә түбәндәге: Түбән Чыршылы авылы, Үзәк урамы, 
105 йорт адрес буенча кертергә, 2020 елның 13 февраленнән 13 апреленә кадәр 
түбәндәге: Ncher.Len@tatar.ru адрес буенча электрон рәвештә,  яки ачык 
тыңлауларда катнашучылар җыелышын уздыру барышында телдән. 

6. Ачык тыңлауларда катнашучылар җыелышын 2020 елның 8 апреленә 
16.00 сәгатькә түбәндәге: Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Түбән 
Чыршылы авыл җирлеге, Түбән Чыршылы авылы, Үзәк урамы, 56 й. адресы буенча 
билгеләргә. 

7. Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында тыңлаулар башлану 
турында әлеге хәбәрнамәне түбәндәге: http://Leninogorsk.tatarstan.ru адрес буенча 
бастырырга,  шулай ук Түбән Чыршылы авылы, Үзәк  урамы, 105 йорт адреслары 
буенча административ бинада, Совет урамы, 8 йорт, Совет урамы, 2 йорт, Югары 
Чыршылы авылы мәдәният йорты бинасында, Горная урамы, 27 йорт, Мордва 
Ивановкасы авылында, Совет урамы, 13 йорт адресы буенча урнашкан мәгълүмат 
стендларында халыкка игълан 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 

 
 



 
 


