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Совет карарына үзгәрешләр кертү турында 

Олы Бортас авыл җирлеге башлыгы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 

Президиумы карарлары (2015 елның 9 апреле) 

12.2013 елның"Җирдән файдалану кагыйдәләрен 

раслау һәммуниципаль берәмлек төзелешләре  турында 

Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы муниципаль районы» 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Олы Бортас авыл җирлеге Советы кайбер карарлары үз көчен югалткан 

дип санау турында " 2010 ел, 27 февраль, 133 нче карары нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Олы Бортас авыл җирлеге 

Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Бортас авыл 

җирлеге Советының карары 17.12.2013 № 87 белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Олы Бортас авыл җирлеге» 

муниципаль берлегенең җирдән куллану һәм төзелешләр кагыйдәләренә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:: 

36 статьяның 5 пунктындагы өченче абзацында «һәм торбаүткәргечләрнең сак 

зоналарындагы җирләрдән файдалану тәртибе (утв. Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2007 елның 20 августындагы 395 номерлы карары белән) 

" төшереп калдырырга. 

2. Әлеге карарны адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда халыкка 

җиткерү: 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән бер ай узгач үз көченә керә, 

ләкин 2020 елның 1 гыйнварыннан да иртәрәк түгел. 

3. Әлеге карарны адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда халыкка 

җиткерү: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Бортас авылы, Ленинград ур., 27; 



- ТР, Кама Тамагы районы, Балчыклы авылы, Ленин урамы, 70 йорт, шулай ук 

хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм рәсми порталында урнаштырырга  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы сайтында «Интернет " 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә. 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

урнаштырырга. 

    3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

Татарстан Республикасы                                                                    

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Бортас авыл җирлеге башлыгы                                           Р.С. Сәгъдиев                                                                


