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Территориянең кадастр планындагы җир 

бүлемтеклҽренең урнашу схемасын 

раслау буенча Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районында 

җирле үзидарҽнең вҽкалҽтле органы 

турында һҽм Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы 

муниципаль берҽмлеклҽре 

территориясендҽ урнашкан җир 

бүлемтеклҽре чиклҽренең урнашу урынын 

килештерү буенча җирле үзидарҽнең 

вҽкалҽтле вазыйфаи затлары турында 

 
 

     Россия Федерациясе Җир кодексының 11.10 маддҽсе, 2007 елның 24 

июлендҽге 221-ФЗ номерлы “Кадастрлар эшчҽнлеге турында” Федераль законның 

39 маддҽсе, 2015 елның 26 декабрендагы 109-ЗРТ номерлы “Татарстан 

Республикасы  муниципаль районнары җирле үзидарҽ органнарына дҽүлҽт милке 

буларак чиклҽнмҽгҽн җир бүлемтеклҽреннҽн файдалану буенча Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен бирү турында”гы Татарстан Республикасы 

Законы, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Уставы 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль район Советы  

КАРАР БИРДЕ: 

  1.Билгелҽргҽ:Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының 

Милек Һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре  палатасы Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районының җирле үзидарҽ органы булып тора, ул түбҽндҽгелҽргҽ  

вҽкалҽтле: 

           -җир бүлемтеклҽренең урнашу схемасын яки территориянең кадастр 

планындагы җир бүлемтеклҽрен расларга; 

          -муниципаль милек булып торган, шулай ук дҽүлҽт милке буларак 

чиклҽнмҽгҽн җир бүлемтеклҽренең чиклҽрен һҽм мҽйданнарын аныклау буенча 

карарлар кабул итҽргҽ; 

-дҽүлҽт кадастр хисабын һҽм хокукларны дҽүлҽт теркҽвен алып баручы 

органга, шул исҽптҽн Татарстан Республикасы буенча “Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм 

картография Федераль хезмҽтенең федераль кадастр палатасы”на җир 

бүлемтеклҽренең  дҽүлҽт кадастр хисабы, җир бүлемтеклҽре турындагы  

мҽгълүматларның үзгҽреше, кадастр хаталарын төзҽтү һҽм муниципаль милек булып 



 

торган, шулай ук Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының 

муниципаль берҽмлеклҽре территориясендҽ урнашкан дҽүлҽт милке буларак 

чиклҽнмҽгҽнҗир бүлемтеклҽрен дҽүлҽт кадастр хисабыннан төшерү турында 

гаризалар бирергҽ. 

2.Билгелҽргҽ: муниципаль милек булып торган җир бүлемтеклҽреннҽн, шулай 

ук  Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының муниципаль 

берҽмлеклҽре территориясендҽ урнашкан дҽүлҽт милке буларак чиклҽнмҽгҽнҗир 

бүлемтеклҽреннҽн барлыкка килгҽн җир бүлемтеклҽренең чиклҽрен килештерү 

буенча вҽкалҽтлҽр җирле үзидарҽнең вазыйфаи затларына  кушымтага туры китереп 

бирелҽ. 

3.Карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районының 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мҽгълүмати-телекоммуникацион  

Интернет челтҽрендҽге рҽсми сайтында һҽм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы 

буенча мҽгълүмати-телекоммуникацион  Интернет челтҽрендҽге “Татарстан 

Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталы”ында урнаштырырга. 

4.Карарның үтҽлешенҽ контрольлек итүнеТатарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль район Советының экология, табигатьтҽн файдалану һҽм аграр 

мҽсьҽлҽлҽр буенча даими комиссиясенҽ йөклҽргҽ. 

 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль район  

Советы рҽисе                                                                                                     И.Г.Вҽлиев 
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Җирле үзидарәнең муниципаль милек булып торган җир бүлемтекләреннән, шулай ук  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының муниципаль берәмлекләре 

территориясендә урнашкан дәүләт милке буларак чикләнмәгәнҗир бүлемтекләреннән 

барлыкка килгән  җир бүлемтекләре  урнашкан урын чикләрен килештерүгә вәкаләтле 

вазыйфаи затлары 

исемлеге  

(алдан килешенү буенча төзелгҽн) 
 

Муниципаль берҽмлек Вҽкалҽтле затның 

вазыйфасы 

Чиклҽрне килештерүгҽ 

вҽкалҽтле вазыйфаи затның 

территориясе 

Анатыш авыл җирлеге Анатыш авыл җирлеге 

башлыгы 

Анатыш авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

БалыклыЧүкҽйавыл җирлеге Балыклы Чүкҽй авыл 

җирлеге башлыгы 

Балыклы Чүкҽй авыл җирлеге 

торак пунктлары җирлҽре 

Биектау авыл җирлеге Биектау авыл җирлеге 

башлыгы 

Биектау авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Олы Елгаавыл җирлеге Олы Елга авыл җирлеге 

башлыгы 

Олы Елгаавыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Олы Кульга авыл җирлеге Олы Кульга авыл җирлеге 

башлыгы 

Олы Кульга авыл җирлеге 

торак пунктлары җирлҽре 

Олы Солтан авыл җирлеге Олы Солтан авыл җирлеге 

башлыгы 

Олы Солтан авыл җирлеге 

торак пунктлар җирлҽре 

Бҽтке авыл җирлеге Бҽтке авыл җирлеге 

башлыгы 

Бҽтке авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Олы Мҽшлҽк авыл җирлеге Олы Мҽшлҽк авыл 

җирлеге башлыгы 

Олы Мҽшлҽк авыл җирлеге 

торак пунктлары җирлҽре 

Олы Ҽшнҽк авыл җирлеге Олы Ҽшнҽк авыл җирлеге 

башлыгы 

Олы Ҽшнҽк авыл җирлеге 

торак пунктлары җирлҽре 

Казаклар Чаллысы авыл җирлеге Казаклар Чаллысы авыл 

җирлеге башлыгы 

Казаклар Чаллысы авыл 

җирлеге торак пунктлары 

җирлҽре 

Корноухово авыл җирлеге Корноухово авыл җирлеге 

башлыгы 

Корноухово авыл җирлеге 

торак пунктлары җирлҽре  

Күгҽрчен авыл җирлеге Күгҽрчен авыл җирлеге 

башлыгы башлыгы 

Күгҽрчен авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Котлы Бүкҽш авыл җирлеге Котлы Бүкҽш авыл 

җирлеге башлыгы 

Котлы Бүкҽш авыл җирлеге 

торак пунктлары җирлҽре 

Масловка авыл җирлеге Масловка авыл җирлеге 

башлыгы 

Масловка авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Түбҽн Тегермҽнлек авыл 

җирлеге 

Түбҽн Тегермҽнлек авыл 

җирлеге башлыгы 

Түбҽн Тегермҽнлек авыл 

җирлеге торак пунктлары 

җирлҽре 

Яңа Арыш авыл җирлеге Яңа Арыш авыл җирлеге 

башлыгы 

Яңа Арыш авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Балык Бистҽсе шҽһҽр җирлеге Балык Бистҽсе шҽһҽр 

җирлеге башкарма 

комитеты җитҽкчесе 

”Балык Бистҽсе шҽһҽр 

тибындагы поселогы” 

муниципаль берҽмлеге торак 



 

 пунктлары җирлҽре 

Рус Ҽшнҽге авыл җирлеге Рус Ҽшнҽге авыл җирлеге 

башлыгы 

Рус Ҽшнҽге авыл җирлеге 

торак пунктлары җирлҽре 

Трой-Урай авыл җирлеге Трой-Урай авыл җирлеге 

башлыгы 

Трой-Урай авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Урахча авыл җирлеге Урахча авыл җирлеге 

башлыгы 

Урахча авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Шумково авыл җирлеге Шумково авыл җирлеге 

башлыгы 

Шумково авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Шомырбаш авыл җирлеге Шомырбаш авыл җирлеге 

башлыгы 

Шомырбаш авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Шомбыт авыл җирлеге Шомбыт авыл җирлеге Шомбыт авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Шетнево-Тулуш авыл җирлеге Шетнево-Тулуш авыл 

җирлеге башлыгы 

Шетнево-Тулуш авыл җирлеге 

Юлсубино авыл җирлеге Юлсубино авыл җирлеге 

башлыгы 

Юлсубино авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Полянка авыл җирлеге Полянка авыл җирлеге 

башлыгы 

Полянка авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Күки авыл җирлеге Күки авыл җирлеге 

башлыгы 

Күки авыл җирлеге торак 

пунктлары җирлҽре 

Балык Бистҽсе муниципаль 

районы 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль районының 

Милек Һҽм җир 

мөнҽсҽбҽтлҽре  

палатасырҽисе 

Торак пунктлар чиклҽрендҽ 

урнашкан дҽүлҽт милке 

буларак чиклҽнмҽгҽн һҽм 

Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы 

торак пунктлары чиклҽреннҽн 

тыш урнашкан җирлҽр 

 

 


