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Лаеш муниципаль районы " Егорьево  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,Егорьево  авыл
җирлеге Уставының 19 статьясына таянып, кадастр номеры 16:24:070802:2220 булган, ТР, Лаеш
районы,  Егорьево  авыл  җирлеге,  Кызыл  Ил  авылы  адресы  буенча  урнашкан  җир  кишәрлеге
өлешендә,  рөхсәт ителгән файдалану: йорт янындагы торак кишәрлекләре белән индивидуаль
торак  йортлар  булган, шәхси  эшмәкәр  Зәйнетдинов  Рафаэль  Әгъзаметдин  улына  караган
административ-сәүдә  бинасын,  төп  характеристикалары  һәм  күчемсез  милек  объектына
теркәлгән  хокуклары  турында  бердәм  дәүләт  күчемсез  милек  реестрыннан  2019  елның  30
екабрендәге язма нигезендәге (теркәү язуы№16:24:070802:2220-16/016/2019-1 2019 нчы елның 27

нче декабреннән )милек  хокукында урнаштыру өчен, Егорьево авыл җирлеге Советы  карар
итте.:

1. Җәмәгать  туклануы  өчен  рөхсәт  ителгән  җир  кишәрлегеннән  файдалануның  ярдәмче
төрен  үзгәртү  мәсьәләсе  буенча  ачык  тыңлаулар  билгеләргә,  код  4.6.(җәмәгать  туклануы
урыннарын урнаштыру максатларында капиталь төзелеш объектларын урнаштыру– кафе) 2020
елның 23 мартына 15:00 сәгатьтә түбәндәге адрес буенча: 422621, ТР, Лаеш районы, Каип авылы,
Үзәк урамы, 50.

2.  Егорьевский СП башкарма комитетына җир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану
төрен үзгәртү мәсьәләсе  буенча гражданнарның тәкъдимнәрен һәм искәрмәләрен кабул итүне
һәм исәпкә алуны, гавами тыңлаулар үткәрүне тәэмин итәргә.

3. Әлеге  карарны  «Кама  ягы»  («Камская  новь»)  район  газетасында,  махсус
җиһазландырылган  мәгълүмат стендларында  һәм Татарстан  Республикасының хокукый
мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендәге  рәсми  порталда  http://pravo.tatarstan.ru веб-
адрес буенча бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә)

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
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