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Озак вакытка файдалануга кече Ьэм урта
эшмэкэрлек субъектларына тэкъдим иту
ечен еченче затлар хокукларыннан
(кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыньщ мелкэти
хокукларыннан тыш) азат булган муниципаль
мвлкэт Исемлегеннэн
(жир участокларыннан тыш)
милекне исемлектэн тешереп калдыру турында

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында"гы 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 
номерлы Федераль закон нигезендэ, Ютазы район Советыньщ 2017 
елныц 4 декабреннэн булган №35 карары белэн расланган, шулай ук 
еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларыньщ мелкэт хокукларыннан тыш), аны билэу Ьэм (яисэ) 
озак вакытка файдалануга (шул исэптэн аренда тулэвенец 
ташламалы ставкалары буенча) кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына ярдэм ин ф раструктурам и  тэшкил иткэн кече Ьэм 
урта эшкуарлык субъектларына Ьэм оешмаларга биру ечен 
билгелэнгэн муниципаль милек исемлеген тезу, алып бару Ьэм 
бастырып чыгару Тэртибен исэпкэ алып, Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты карар итэ:

1. 0ченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларыньщ мелкэт хокукларыннан тыш) ирекле муниципаль 
милек Исемлегеннэн (алга таба -  Исемлек),  кушымтага ярашлы, озак 
сроклы нигездэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына (алга таба- 
исемлек) файдалануга биру ечен муниципаль милекне (жир 
кишэрлеклэреннэн тыш) исемлектэн тешереп калдырырга.
2. Элеге карарны «Интернет» мэгълумати-телекоммуникацион 
челтэрендэ Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга:

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Ютазы муниципаль районыныц 
http://jutaza.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштырырга.
3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Ютазы муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесенец беренче урынбасарына 
йеклэргэ.

Татарстан Республикасы Ютазы 
муниципаль районы

Башкарма комитеты житэкчесе С.П. Самонина.

Г.Г. Г абдрахм ан ова  
2-76-31

http://pravo.tatarstan.ru
http://jutaza.tatarstan.ru
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№ "

вченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык  
субъектларыныц мелкзти хокукларыннан тыш) муниципаль  

милек Исемлегеннзн кече Иэм урта эшкуарлык субьектларына  
озак сроклы нигездэ файдалануга биру ечен Исемлектэн тешереп

калдырырылучы мвлкэт

№ т/б Мелкэтнец
исеме

Объектныц
адресы

Характеристикасы

1 Торак булмаган 
булмэ 
№1002

ТР, Ютазы 
муниципальрайоны, 

Урыссу ш.т.б., 
Пушкин ур., 111

№1 кат, 
мэйданы 25,7 кв.м, 

кадастр номеры 
16:43:000000:1038


