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КАРАР

Җир кишәрлегеннән шартлы рөхсәт ителгән файдалануга рөхсәт бирү
мәсьәләсе буенча гавами тыңлаулар үткәрү турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясы, Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  "Олы  Кабан  авыл  җирлеге"
муниципаль  берәмлеге  Уставының  20  статьясы  нигезендә,  Территориянең
тотрыклы  үсешен  тәэмин  итү,  инженерлык  транспорт  һәм  социаль
инфраструктураны  үстерү,  гражданнар  һәм  аларның  берләшмәләре
мәнфәгатьләрен  исәпкә  алуны  тәэмин  итү  максатларында,  Лабутин  Владимир
Дмитриевич гаризасы нигезендә, карар бирәм:

1.ТР,  Лаеш  муниципаль  районы,  Олы  Кабан  авылы,  Кооператив  ур.,  с
«шәхси  ярдәмче  хуҗалык  алып  бару  өчен»,  «кибет»,  "Кибет",  "кибет",  "шәхси
ярдәмче хуҗалык алып бару өчен", "шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен", "С",
"С", "товар сату өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру", "
сәүдә  мәйданы  513,08  кв.  м.  кадастр  номеры  белән  җир  участогын  шартлы
рәвештә файдалануга рөхсәт бирү мәсьәләсе буенча ачык тыңлаулар билгеләргә.)

2.Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Олы  Кабан  авыл
җирлегеннән  файдалану  һәм  төзелеш  Кагыйдәләре  проектын  әзерләү  буенча
комиссия  2020  елның  20  гыйнварында  18.00  сәгатьтә  ТР,  Лаеш  муниципаль
районы,  Олы Кабан авылы,  Җиңү урамы,  5 нче йорт адресы буенча урнашкан
авыл мәдәният йорты бинасында ачык тыңлаулар уздыра.

3.  Ачык  тыңлауларга  чыгарыла  торган  мәсьәлә  буенча  тәкъдимнәр  һәм
искәрмәләрне язма рәвештә түбәндәге адрес буенча җибәрергә: ТР Лаеш районы,
Кече  Кабан авылы,  Көньяк  ур.,  1  йорт  яисә  (8843  78)  4-22-02,  2020  елның 19
гыйнварына кадәр.
4. Әлеге карарны «Камская Новь» («Кама ягы») район газетасында һәм Интернет
мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендәге  Татарстан  Республикасы  хокукый
мәгълүмат  рәсми  порталында  веб-адрес  буенча  бастырып  чыгарырга  (халыкка
җиткерергә)  http://pravo.tatarstan.ru  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы Олы Кабан авыл җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында.
 5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
 
Олы Кабан авыл җирлеге башлыгы                                                       Н.С. Бызин
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