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Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче 

оешмаларга озак сроклы нигездә мөлкәткә бирү һәм (яки) файдалануга бирү өчен билгеләнгән 

Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге милегендә булган һәм өченче затлар 

хокукларыннан ирекле (кече һәм урта эшкуарлык субъектлары субъектларның милек 

хокукларыннан тыш) милек Исемлеген раслау турында  

        Ютазы муниципаль районы территориясендә кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзи торган оешмаларга һәм кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларына мөлкәти ярдәм күрсәтү максатларында,  

2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында”гы 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 15 статьясына, 2007 елның 24 июлендәге «Россия Федерациясендә 

кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында " 209-ФЗ номерлы Федераль 

законның 18 статьясына,  Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге 

Уставының 31 статьясына таянып, Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге башкарма комитеты 

КАРАР ИТТЕ: 

1. 1 нче кушымта нигезендә, кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм 

ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга озак сроклы 

нигездә мөлкәткә бирү һәм (яки) файдалануга бирү өчен билгеләнгән Ютазы 

муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге милегендә булган һәм өченче 

затлар хокукларыннан ирекле (кече һәм урта эшкуарлык субъектлары 

субъектларның милек хокукларыннан тыш) милке Исемлеген расларга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны бюджет-финанс 

комиссиясенә йөкләргә.  

3. Әлеге карарны авыл җирлеге мәгълүмат стендында, Ютазы 

муниципаль районының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 



челтәрендә һәм http:pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында урнаштыру юлы белән халыкка игълан итәргә. 

 

Ютазы муниципаль районы 

 Ташкичү авыл җирлеге Башлыгы                                          Р.К. Валеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта 

Ютазы муниципаль районы Ташкичү 

авыл җирлеге Башкарма комитеты карары  

белән расланды 

2018 елның 15 ноябреннән №20 

 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм ярдәм 

инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга озак сроклы 

нигездә мөлкәткә бирү һәм (яки) файдалануга бирү өчен билгеләнгән 

Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге милегендә булган 

һәм өченче затлар хокукларыннан ирекле (кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары субъектларның милек хокукларыннан тыш) милек 

                                             Исемлеге 

№ 

т/б 

Милек төре адресы Гомуми 

мәйданы 

билгеләнеше 

1. Торак булмаган бина 

ТР, Ютазы районы, 

Ташкичү авылы, 

Чишмә урамы, 25А 

270,5 

 

Торак түгел 

 

 

 


