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 Яр Чаллы шґіґре муниципаль 
милкенґ ия булу, аннан файдалану, 
идарґ итє іґм эш йšртє тґртибе 
турында Нигезнамґгґ єзгґрешлґр 
кертє хакында   
 
 

2003 елны¼ 06 октябрендґге «Россия Федерациясендґ ¢ирле 
єзидарґне оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 

Федераль закон, 2007 елныӊ 24 июлендǝге «Россия  Федерациясендǝ кече 

hǝм урта эшмǝкǝрлекнеӊ үсеше турында» 209-ФЗ санлы Федераль закон, 

2008 елны¼ 22 июлендǝге «Россия Федерациясе субъектларының дǝүлǝт 
милкендǝ  яисә муниципаль милектә булган hǝм  кече, урта эшмǝкǝрлек 

субъектлары тарафыннан арендага алынган  мөлкǝтне  читлǝштерү 
үзенчәлекләре  hǝм Россия Федерациясенең аерым закон актларына  

үзгәрешләр кертү турында  159-ФЗ санлы Федераль закон,  2006 елны¼ 
26 июлендґге «Конкурентлыкны яклау турында» 135-ФЗ санлы Федераль 

закон, Россия Федерациясе Хөкүмǝтенеӊ  2010 елныӊ 21 августындагы  

«Федераль мөлкǝт тапшырганда кече hǝм урта эшмǝкǝрлек  

субъектларына  мөлкǝти ярдǝм күрсǝтү хакында» 645 санлы Карары, 

Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

Уставыныӊ 28 маддǝсенǝ таянып,   

Шǝhǝр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2007 елныӊ 04 октябрендǝге 25/5 санлы 

Карары белǝн кабул ителгǝн Яр Чаллы шґіґре муниципаль милкенґ ия 
булу, аннан файдалану, идарґ итє іґм эш йšртє тґртибе турында 

Нигезнамґгґ (Шǝhǝр Советыныӊ 22.10.2009 № 43/9, 26.05.2010 № 50/8, 
15.12.2011 № 15/9, 20.04.2012 № 18/8, 15.04.2015 № 39/11 Карарлары 

редакциясендǝ), 19 бүлекне яӊа редакциядǝ бǝян итеп, үзгǝрешлǝр 

кертергǝ: 
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«19 бүлек. ϴченче затлар хокукыннан азат булган (урта hǝм кече  

эшмǝкǝрлек субьектларыныӊ  мөлкǝти хокукларыннан башка)   

муниципаль мөлкǝтне формалаштыру,  алып бару hǝм муниципаль 

мөлкǝт исемлеген рǝсми бастыру тǝртибе.) 
 

98. ϴченче затлар хокукыннан азат булган муниципаль мөлкǝт (урта 

hǝм кече эшмǝкǝрлек субьектларыныӊ  мөлкǝти хокукларыннан башка) 

исемлеген формалаштыру,  раслау,  алып бару hǝм муниципаль мөлкǝт 
исемлеген рǝсми бастыру (алга таба – Исемлек), шулай ук аӊа үзгǝрешлǝр 

кертү Башкарма комитет тарафыннан башкарыла.  

99.  Исемлеккǝ түбǝндǝге критерийларга туры килгǝн муниципаль 

мөлкǝт хакында мǝгълүматлар кертелǝ:  
1) өченче затлар хокукыннан азат булган (урта hǝм кече эшмǝкǝрлек 

субьектларыныӊ  мөлкǝти хокукларыннан башка)   муниципаль мөлкǝт; 
2)  ǝйлǝнештǝ чиклǝнмǝгǝн муниципаль мөлкǝт;  
3)  дини кулланылыш обьекты булмаган муниципаль мөлкǝт;  
4) төзелеп бетмǝгǝн төзелеш объект булып саналмаган муниципаль 

мөлкǝт; 
5) муниципаль мөлкǝтне башка затларга бирү турында карар 

булмаган муниципаль мөлкǝт; 
6)  Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль милкендǝ булып, Яр Чаллы шǝhǝр 

муниципаль милкен Хосусыйлаштыруныӊ фараз планына 

(программасына) кертелмǝгǝн муниципаль мөлкǝт; 
7) авария хǝлендǝ дип танылмаган, җимерү яки реконструкция 

үткǝрү  каралмаган муниципаль мөлкǝт. 
100. Муниципаль мөлкǝт турында мǝгълүматларны Исемлеккǝ кертү 

(шул исǝптǝн, Исемлекне ел саен тулыланлырып тору), шулай ук 

мǝгълүматларны Исемлектǝн    алу   Башкарма комитет яки кече һәм 

урта эшмǝкǝрлек субьекты, кече һәм урта эшмǝкǝрлек субьектларына 

телǝктǝшлек күрсǝтү инфраструктураларын  булдыручы оешмалар (алга 

таба – Субьект) тǝкъдиме белǝн  Башкарма комитет карары  нигезендǝ 
гамǝлгǝ куела.   

101. Исемлекне формалаштыру белǝн кызыксынган субьектларныӊ 

тǝкъдимнǝре, кабул ителгǝн көннǝн алып, 30 календарь көне эчендǝ 
карала: 

1) ǝлеге Нигезнамǝнеӊ 99 пунктында каралган критерийларга туры 

килүен исǝпкǝ алып, муниципаль мөлкǝтне Исемлеккǝ кертергǝ  
2) ǝлеге Нигезнамǝнеӊ 104 hǝм 105 пунктларында   каралган 

критерийларга туры килүен исǝпкǝ алып, муниципаль мөлкǝтне 

Исемлектǝн алырга; 

3) тǝкъдимне исǝпкǝ алмаска. 

102. Əлеге Нигезнамǝнеӊ 101 пункты, 3 пунктчасында каралган 

тǝртиптǝ карар кабул ителгǝн очракта, Башкарма комитет мǝгълүматны 

муниципаль мөлкǝт Исемлегенǝ кертү яйсǝ Исемлектǝн алу  хакында 

тǝкъдим керткǝн затка нигезле җавап бирергǝ тиеш.   



3 

103. Башкарма комитет инициативасы белǝн Исемлеккǝ үзгǝрешлǝр 

кертү агымдагы елныӊ беренче ноябреннǝн дǝ соӊга калмыйча 
башкарыла.  

104. Муниципаль мөлкǝт турындагы Исемлектǝге мǝгълүмат 

хакында ике ел дǝвамында Субьекттан хǝбǝр булмаганда: 

1) муниципаль мөлкǝтне арендага алу хокукына ия булу өчен 
уздырылучы аукционда (алга таба – Аукцион) катнашуга бер тапкыр да 
гариза белǝн мөрөҗǝгать итмǝгǝн очракта, 

2) 2006 елныӊ 26 июлендǝге «Конкурентлыкны яклау турында»  

135- ФЗ санлы Федераль законында каралган тǝртиптǝ муниципаль 

мөлкǝтне  Аукционнан башка  килешү нигезендǝ  бирүне сорап бер 

тапкыр да гариза белǝн мөрөҗǝгать итмǝгǝн очракта, 

  Башкарма комитет муниципаль мөлкǝт турындагы Исемлектǝн 

мǝгълүматны алырга хокуклы.    

105. Башкарма комитет муниципаль мөлкǝт хакындагы 

мǝгълүматларны Исемлектǝн түбǝндǝге очракта ала:  

1) мөлкǝтнеӊ алга таба билгелǝнгǝн максатта кулланырга мөмкин 

булмаган халǝттǝге сыйфат характеристикалары үзгǝрүе;  
2)  муниципаль мөлкǝтнеӊ юкка чыгуы;  

3) ǝлеге мөлкǝтне муниципалитет   ихтыяҗлары өчен файдалану 

хаҗǝте барлыкка килү; 

4)  суд карары яйсǝ закон белǝн билгǝлǝнгǝн башка тǝртиптǝ 
мөлкǝтнеӊ муниципаль мөлкǝт хокукын югалтуы.   

106. Исемлеккǝ муниципаль мөлкǝт турында мǝгълүматлар Россия 

Федерациясе законнары белǝн каралган составта hǝм формада кертелǝ.  
107. Исемлекне алып бару Башкарма комитет тарафыннан электрон 

формада башкарыла.  

108.  Исемлек hǝм аӊа кертелгǝн үзгǝрешлǝр  рǝсми бастырылырга 

тиеш.  Рǝсми бастыру вакыты: рǝсми басмаларда  - расланган көннǝн 

алып 10 эш көнендǝ, Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегенеӊ 

Интернет челтǝрендǝге рǝсми сайтында – расланган көннǝн алып 3 эш 

көнендǝ.». 

2. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ 

социаль-икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими 

комиссиясенǝ йөклǝргǝ.  

  
 
 

Шǝhǝр Хакиме                                                       Н.Г. Мǝhдиев 
 


