
2020 елның   13  феврале                                                                                 3 номерлы

КАРАР

Лаеш муниципаль районы "Николский  авыл җирлеге»
 муниципаль берәмлегендәге җир 
кишәрлегенең рөхсәт ителгән 
файдалану төрен үзгәртү мәсьәләсе 
буенча ачык тыңлауларны билгеләү турында

Шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә гамәлдәге законнардан файдалану максатларында Россия
Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексының  4  статьясындагы  1  өлеше  нигезендә, «Россия
Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары  турында»  2003  елның  06
октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 12 һәм 28 статьяларына, Николский  авыл
җирлеге Уставының 20 статьясына таянып, кадастр номеры 16:24:050802:2432 булган, 1504 кв.м.
мәйданлы.  ТР,  Лаеш районы,  Сапуголи авыл  адресы буенча  урнашкан,  җирләр категориясе:
торак пунктлар җирләре булган, рөхсәт ителгән файдалану: йорт янындагы торак кишәрлекләре
белән индивидуаль торак йортлар булган, җир кишәрлеге өлешендә,  шәхси эшкуар Зәйнетдинова
Лилиана  Рәшид  кызының  милек  хокукында  төп  характеристикалар  һәм  күчемсез  милек
объектына  теркәлгән  хокуклар  турында  Бердәм дәүләт  күчемсез  милек  реестрыннан алынган
2019 елның 13 декабрендәге  язма (2019 елның 12 декабрендәге 16:24:050802:2432-16/010/2019-1
номерлы теркәү)  нигезендә, Николский авыл җирлеге советы КАРАР ИТТЕ : 

1. 2020 елның 17 мартына 14 сәгать 00 минутта Татарстан Республикасы, Лаеш муниципаль
районы, Николский  авылы, Центральная урамы, 35 нче йорт адресы буенча урнашкан
Николский   авыл  җирлеге  башкарма  комитеты  бинасында  азык-төлек  кибете  һәм
«Никольские луга» коттедж бистәсе сату офисы төзү өчен административ-сәүдә бинасы
урнаштыру  өчен  җир  кишәрлегеннән  файдалануның  өстәмә  төрен  үзгәртү  мәсьәләсе
буенча ачык тыңлаулар үткәрүне билгеләргә.

2.  Сөйләшә  торган  мәсьәлә  буенча  тәкъдимнәр  һәм  кисәтүләр,  шулай  ук  гавами
тыңлауларда катнашуга гаризалар түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 422627, Татарстан
Республикасы, Лаеш муниципаль районы, Никольский авылы, Үзәк ур., 35 йорт.

3. .Лаеш муниципаль районы " Никольский авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең әлеге
карарын халыкка түбәндәгечә  игълан итәргә:

4. -Николский авылы,  Центральная  урамы,  35  нче  йорт  адресы  буенча  махсус
җиһазландырылган мәгълүмати стендта . 

5. - Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге адрес
буенча: http://pravo.tatarstan.ru

6. Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  Никольский  авыл  җирлеге  Советының
җирдән  файдалану,  экологик  куркынычсызлык  һәм  төзекләндерү  мәсьәләләре  буенча
комиссиягә йөкләргә.

Башлык- ТР Лаеш муниципаль районы 
Никольский авыл җирлеге Советы рәисе:                                Э.Х.Алеев
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