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Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 2020 елның 14
февралендәге 654/исх номерлы  Орел авыл җирлегендә җирдән файдалану

һәм төзелеш кагыйдәләре проекты буенча гавами тыңлаулар башлану
турында хәбәр итүгә үзгәрешләр кертү хакында.

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарәне  оештыруның  гомуми
принциплары турында»  2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, Татарстан Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы Уставы, Татарстан
Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан  Республикасы
территориясендә яңа коронавирус инфекциясе   кертүне һәм таратуны кисәтү
чаралары  турында»  2020  елның  16  мартындагы  22   номерлы  санитар-
эпидемиягә  каршы   комиссиясе   карарын  исәпкә  алып,  Татарстан
Республикасы  территориясендә  яңа  коронавирус   йогышлы  инфекцияне
кертүне  һәм  таратуны  кисәтү  максатларында  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы башкарма комитеты хәбәр итә:

1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 14.02.2020
елның  14  февралендәге 654/исх.номерлы Орел  авыл  җирлегенең  җирдән
файдалану  һәм  төзелешләр  кагыйдәләре  проекты  буенча  гавами  тыңлаулар
башлану турында хәбәр итүгә үзгәрешләр кертергә: 

1.1. п.1. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«1.  Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Орел авыл
җирлегендә  җирдән  файдалану  һәм  төзелешләр  кагыйдәләре  проекты
буенча 2020 елның 19 февраленнән 2020елның 15 маена  кадәр гавами
тыңлаулар үткәрү турында;

Проектның мәгълүмати материаллары:

-  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  Орел  авыл
җирлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре текст форматында;

- территориянең шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы;

-  территориядән  файдалануның  махсус  шартлары  булган  зоналар
чикләре картасы;



-  территориаль  зоналар  чикләре  турында  белешмәләр,  күчемсез
мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган
координаталар  системасында  әлеге  чикләрнең  характерлы
нокталарының координаталары исемлеге»;

     1.2. 3 п. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

 «3. Гавами тыңлауларда катнашучылар җыелышы үткәреләчәк:

- Чиста Озеро авылында -06.05.2020 - 10:00 сәгатьтә Чистая Озеро
ур., 19 нчы йорт янында;

- Соколовка бистәсендә -06.05.2020 - 14:00 сәгатьтә түбәндәге адрес
буенча:  Соколовка  урамындагы  Соколовка  бистәсендә  6  нчы  йорт
янында;

- Троицкий бистәсендә -6.05.2020 -   16:00 сәгатьтә түбәндәге адрес
буенча: Троицкий ур., 22 нче йорт янында;

Орел авылында- 07.05.2020  - 14:00 сәгатьтә Орел мәдәният йорты
бинасында түбәндәге адрес буенча: Орел ур., 1А йорт».

 2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 14.02.2020
654/исх  номерлы Орел  авыл  җирлегендә  җирдән  файдалану  һәм  төзелеш
кагыйдәләре  проекты  буенча  гавами  тыңлаулар  башлану  турында  башка
нигезләмәләр үзгәрешсез кала.

 3. Әлеге  хәбәр  “Кама  ягы”(“Камская  новь”) район  газетасында,
Татарстан  Республикасының  хокукый  мәгълүматның  рәсми  порталында
http://pravo.tatarstan.ru веб - адресы буенча һәм Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль  районы Порталында   рәсми сайтында  -  http://laishevo.tatarstan.ru
адресы  буенча,  шулай  ук  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының  Орел  авыл  җирлеге  территориясендә  урнашкан  мәгълүмат
стендларында  урнаштырылырга  тиеш..

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы 
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