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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

милкендә булган, өченче затлар 

хокукларыннан ирекле (кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларының мөлкәт 

хокукларыннан тыш) һәм кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына, кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ярдәм күрсәтү 

инфраструктурасын төзи торган оешмаларга 

бирү өчен күздә тотылган мөлкәт исемлеген 

формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри 

бастырып чыгару тәртибен раслау турында» 

2016 ел, 25 май, 353 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасы милкендә 

булган, өченче затлар хокукларыннан ирекле 

(кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының 

мөлкәт хокукларыннан тыш) һәм кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына, кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 

күрсәтү инфраструктурасын төзи торган 

оешмаларга бирү өчен күздә тотылган мөлкәт 

исемлеген формалаштыру, алып бару һәм 

мәҗбүри бастырып чыгару тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында 
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субъектларына, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм күрсәтү инфра-

структурасын төзи торган оешмаларга бирү өчен күздә тотылган мөлкәт исемлеген 

формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри бастырып чыгару тәртибен раслау 

турында» 2016 ел, 25 май, 353 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2017 ел, 22 февраль, 114 нче карары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы милкендә булган, 

өченче затлар хокукларыннан ирекле (кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының 

мөлкәт хокукларыннан тыш) һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына, кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм күрсәтү инфра-структурасын төзи 

торган оешмаларга бирү өчен күздә тотылган мөлкәт исемлеген формалаштыру, 

алып бару һәм мәҗбүри бастырып чыгару тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу Тәртип, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына, кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ярдәм күрсәтү инфраструктурасын барлыкка китерүче 

оешмаларга озак вакытка исәпләнгән нигездә дәүләт мөлкәтен аңа ия булуга һәм 

(яки) аннан файдалануга бирү максатларында, «Россия Федерациясендә кече һәм 

урта эшмәкәрлекне үстерү турында» 2007 ел, 24 июль, ФЗ-209 нчы Федераль 

законның 18 статьясындагы 4 өлеш белән күздә тотылган, Татарстан Республикасы 

милкендә булган, өченче затлар хокукларыннан ирекле булган (кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) мөлкәт (шул исәптән җир 

кишәрлекләре) исемлеген (алга таба – исемлек) формалаштыру, алып бару (шул 

исәптән ел саен өстәмәләр кертү) һәм мәҗбүри бастырып чыгару процедурасын 

билгели.»; 

2 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле «з», «и», «к» пунктчаларын өстәргә: 

«з) җир кишәрлекләре шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчәчелек, 

бакчачылык, шәхси торак төзелеше өчен билгеләнми; 

и) җир кишәрлекләре исемлеккә кертелгән күчемсез мөлкәт объектлары 

астында урнаша; 

к) җир кишәрлекләре әйләнеш йөртүдә чикләнгән җирләргә кертелми һәм 

хосусыйлаштырылырга тиеш булмаган җир кишәрлекләренә карамый.»; 

9 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«9. Дәүләт мөлкәте турындагы мәгълүматлар исемлектә мөлкәт (шул исәптән 

бердәм күчемсез мөлкәт комплексы), җир кишәрлекләре, күчемле мөлкәт) төрләре 

буенча төркемнәргә бүленә.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


