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КАРАР 

 
Түбән Кама шәһәр  Советының  « Татарстан Республикасы "Түбән Кама 

муниципаль районы" муниципаль берәмлеге  кече һәм урта эшкуарлык 
субъектлары  инфраструктурасын  барлыкка китерүче оешмаларга һәм  кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларына озак сроклы нигездә биләү  һәм (яки) 
файдалану өчен тапшырылган(кече һәм урта эшкуарлык субъектларының 
милеккә хокукларыннан тыш) өченче затлар хокукларына бәйле булмаган 

муниципаль мөлкәте исемлеген раслау турында” 2017 елның 15 декабрендәге  
38нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында 

 
 

 
“Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында”(үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) 2007 елның  24 июлендә дөнья күргән 
209-ФЗ номерлы Федераль законының 18 маддәсе 4 өлеше, “Россия Федерациясе 
субъектлары дәүләт яки муниципаль милегендә булган, кече һәм урта эшкуарлык 
субъектлары тарафыннан арендаланучы күчемсез милекне тартып алу  һәм Россия 
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” (үзгәрешләр 
һәм өстәмәләр белән) 2008нче елның 22июлендә дөнья күргән 159-ФЗ номерлы, 
“Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 
турында” (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законы, « Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль 
районы Түбән Кама шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә,  Түбән Кама 
шәһәр  Советы 

 
 
КАРАР БИРӘ:  

 
       1.Түбән Кама шәһәр  Советының  « Татарстан Республикасы "Түбән Кама 
муниципаль районы" муниципаль берәмлеге  кече һәм урта эшкуарлык субъектлары  
инфраструктурасын  барлыкка китерүче оешмаларга һәм  кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларына озак сроклы нигездә биләү  һәм (яки) файдалану өчен 
тапшырылган(кече һәм урта эшкуарлык субъектларының милеккә хокукларыннан 
тыш) өченче затлар хокукларына бәйле булмаган муниципаль мөлкәте исемлеген 
раслау турында” 2017 елның 15 декабрендәге  38нче номерлы карары 
кушымтасына, анда әлеге карарда күрсәтелгән мөлкәтне күрсәтеп, үзгәрешләр 
кертергә. 
       2.Гамәлдәге карарны  гаммәви мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга 
һәм Түбән Кама муниципаль районы сайтына урнаштырырга.  
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     3. Карар аны рәсми рәвештә бастырып чыгарганнан көннән гамәлгә керә. 
      4. Карар үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама шәһәр Советы бюджет сәясәте 
һәм икътисадый үсеш  буенча даими комиссиягә йөкләргә. 
 
 
 
 
Түбән Кама шәһәре Мэры                                                                           А.Р. Метшин 



Кушымта 
                                                                                                          Түбән Кама шәһәр Советының 

2018елның 23гыйнварындагы 
№4нче карарына 

 
 
 

Түбән Кама шәһәр  Советының  « Татарстан Республикасы "Түбән Кама 
муниципаль районы" муниципаль берәмлеге  кече һәм урта эшкуарлык 
субъектлары  инфраструктурасын  барлыкка китерүче оешмаларга һәм  

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына озак сроклы нигездә биләү  һәм 
(яки) файдалану өчен тапшырылган(кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларының милеккә хокукларыннан тыш) өченче затлар 

хокукларына бәйле булмаган муниципаль мөлкәте исемлегенә үзгәрешләр 
 

 
 
 

№  Адрес Исәпкә кую 
объекты исеме  

Объектка  
характеристика, 
мәйданы, кв. м. 

1  Татарстан Республикасы, торак булмаган бина  торак йортның 1нче 
 
 
  
 

Түбән Кама шәһ., № 1000 катында торак 
  

   
 

Бакый Урманче ур., 
 

 
 
 

КN16:53:040206:5422 булмаган урын, 
 
 

  

29нчы йорт 
 
пом.1000 

мәйданы: 175,0 кв.м. 

 
 
 
 

Түбән Кама шәһәре Мэры урынбасары                              Э.Р.Долотказина 
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	КАРАР БИРӘ:

