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Постановление
№ 504

Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
2017 елньщ 21 нче февралендэ кабул ителгэн 
180 нче санлы карарына узгэрешлэр 
керту хакында

«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлекне устеру турында» 
(узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр белэн) 2007 ел, 24 июль, ФЗ-209 нчы Федераль закон, 
“Россия Федерациясе субъектлары дэулэт яки муниципаль милектэ булган, кече 
Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары тарафыннан арендаланучы кучемсез милекне 
тартып алу узенчэлеклэре Ьэм Россия Федерациясенец кайбер закон актларына 
узгэрешлэр керту турында” 2008 ел, 22 июль, ФЗ-159 нчы Федераль закон, “Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында’Ты 
2003 ел, 06 октябрь, 131 -ФЗ номерлы Федераль закон, “Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы” муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ 
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 
к а р а р  б ир э :

1.Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц 2017 елныц 21 нче февралендэ кабул ителгэн 180 нче санлы карары 
белэн расланган “Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы 
муниципаль берэмлеге кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары инфраструктурами 
барлыкка китеруче оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына озак 
сроклы нигездэ билэмэгэ Ьэм (яки) файдалану ечен тапшырылган (кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларыныц милеккэ хокукларыннан тыш) еченче затлар 
хокукларына бэйле булмаган муниципаль милек исемлеген формалаштыру, алып 
бару Ьэм бастырып чыгару Нигезлэмэсенэ” тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. 2.9. нчы пунктын гамэлдэн чыгарырга;
1.2. 1.3. пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
“Россия Федерациясе субъектлары дэулэт яки муниципаль милектэ булган, кече 

Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары тарафыннан арендаланучы кучемсез милекне 
тартып алу узенчэлеклэре Ьэм Россия Федерациясенец кайбер закон актларына 
узгэрешлэр керту турында” ФЗ-159 нчы Федераль законга тэцгэл китереп, андый 
милекне кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары милкенэ тулэп алудан Ьэм Россия 
Федерациясе >Цир кодексыныц 39-3 маддэсе 2 пункты 6,8,9 подпунктлары 
курсэтелгэн очраклардан тыш, элеге исемлеккэ кертелгэн муниципаль милекне сату 
тыела. Элеге милеккэ карата шулай ук куллану шартларына ташлама ясау, куллану 
шартларына ташлама ясау, файдалану шартларына ташлама ясау, файдалану
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хокукларын залогка биру, андый милек белэн файдалану хокукларын башка 
хуж;алык эшчэнлеге субъектларыныц устав капиталына тапшыру, аренда килешуе 
буенча хокук Ьэм йеклэмэлэрне еченче затка тапшыру, субарендага тапшыру, кече 
Ьэм урта эшмэкэрлекне яклау инфраструктурасын барлыкка китеруче оешмалар 
тарафыннан кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына субарендага бирудэн, 
“Кендэшлекне яклау турында”гы 26 июль, 2006 ел № 135- ФЗ Федераль законный, 
17_1 маддэсе, 1 булекнец 14 пунктында каралган милекне субарендага биру 
очрагыннан тыш, элеге милекне субарендага биру тыела.

1.3. 2.5.пунктыныц 2 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
“Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 

еченче зат хокукларыннан азат (хуж;алык алып бару, оператив идарэ иту, шулай ук 
кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары милек хокукларыннан тыш) муниципаль 
милек исемлеген раслый, ел саен естэмэлэр кертеп 1 нче ноябрьгэ кадэр бу 
муниципаль милек исемлеген тулыландыра. “Россия Федерациясе субъектлары 
дэулэт яки муниципаль милектэ булган, кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
тарафыннан арендаланучы кучемсез милекне тартып алу узенчэлеклэре Ьэм Россия 
Федерациясенец кайбер закон актларына узгэрешлэр керту турында” 2008 ел, 22 
июль, ФЗ-159 нчы Федераль закон, Россия Федерациясе Ждф кодексыныц 39.3 нче 
маддэсенец 2 пункты, 6,8, Ьэм 9 нчы пунктчалары нигезендэ Элеге исемлеккэ 
кертелгэн муниципаль милек кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
инфраструктурасын барлыкка китеруче оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына озак сроклы нигездэ билэмэгэ Ьэм (яки) файдалану ечен тапшырыла 
(шул исэптэн льготалы аренда тулэве ставкалары белэн), шулай ук бу жцрлэр, 
законга туры китереп, бушка да бирелэ ала. Ж)ир кишэрлеклэре исемлеклэре 
аларныц бирелу максатлары нигезендэ ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан 
Ьэркайсына аерым тезелэ Ьэм "Интернет" мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
муниципаль берэмлекнец рэсми сайтында (алга таба -  "Интернет" челтэре) 
урнаштырылырга тиеш. Элеге исемлеккэ Россия Федерациясе Ждр кодексыныц 
39.11 маддэсе, 8 пункты, 1-10,13-15,18 Ьэм 19 пунктка туры килгэн ж;ир 
кишэрлеклэре, кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары милек хокукларыннан тыш, 
кертелми.”

2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма 
комитетыныц матбугат Ьэм массакулэм чаралары белэн хезмэттэшлек секторына 
элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге Татарстан 
Республикасыныц хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль 
районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен уз контролемэ алам.

Жцтэкче вазифаларын 
башкаручы


