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Карар 

16 октябрь 2018 № 44/4 

Татарстан Республикасы Мнннстрлар Кабннетыныц «Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге милкендэ булган Ьэм кече Ьэм урта 

эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын тезуче оешмаларга биру очен билгелэнгэн еченче затлар 

хокукларыннан (кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыиыц мелкэт хокукларыннан тыш) 
ирекле мелкэт исемлеген формалаштыру, алып бару Ьэм мэжбури бастырып чыгару 

тэртибен раслау турында» 

«Россия Федерациясенен кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында" 2007 елпыц 24 
июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законниц 18 статьясындагы 4.1 елеи1е нигезендэ, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 
октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законниц 15 статьясы, Тукай муниципаль районы 
Круглое Поле авыл жирлеге Советы, 

1 Татарстан Республикасы Хекумэте Документлар TP Хекумэте карарлары TP Хекумэте 
карарлары Татарстан Республикасы Мнннстрлар Кабннетыныц "Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районыныц Круглое Поле авыл жирлеге милкецдэ булган Ьэм кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын 
тезуче оешмаларга биру очен билгелэнгэн Ьэм еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта 
эшкуарлын- субъектларыиыц мелкэт хокукларыннан тыш) ирекле мелкэт исемлеген 
формалаштыру, алып бару Ьэм мэжбури бастырып чыгару тэртибен раслау турында". 

2. Олеге карарны Круглое Поле авыл жирлегенец мэгълумати стендларында игълан итэргэ. 
3. Олеге карарны «Якты юл» («Якты юл») басмасында,Татарстан Республикасы хокукый 

мэгълумат рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru) Ьэм Тукай муниципаль районыньщ рэсми 
сайтында урнаштырга 

4. Олеге карар рэсми басылып чыкканнан соц (халыкка игълан ителгэннэн сон) уз кеченэ 
керэ. 

5. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Тукай муниципаль районы Круглое Поле 
авыл жирлеге Советыныц Бюджет, салымнар, финанслар Ьэм икътисад буенча даими комиссиягэ 
йеклэргэ. 

Карар: 

Муниципаль берэмлек башлыгы, 
Совет Рэисе Э.Р. Низамиева 
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Кушымта 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Круглое Поле авыл жирлеге Советы карары нигезендэ 

2018 елньщ 16 октябре № 44/4 

Тэртип 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге милкендэ 
булган Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына 
ярдэм инфраструктурасын тезуче оешмаларга биру ечен билгелэнгэн еченче затлар 
хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыиыц мелкэт хокукларыннан тыш) ирекле 
мелкэт исемлеген формалаштыру, алып бару Ьэм мэжбури бастырып чыгару ' урында 

1. Олеге Тэртип Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы милкендэ булган, 
еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыньщ мелкэт хокукларыннан 
тыш) ирекле Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдэм инфраструктурасын тезуче оешмаларга (алга таба -) биру ечен билгелэнгэн 
мелкэт исемлеген формалаштыру, алып бару Ьэм мэжбури бастырып чыгару процедурасын 
билгели. - исемлек), "Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында" 2007 
елньщ 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ аларга мелкэти ярдэм курсэту 
максатларында. 

2. Исемлеккэ Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районынмн Круглое Поле авыл 
жирлеге милкендэ булган кучемле Ьэм кучемсез милек, еченче затлар хокукыннан ирекле (кече 
Ьэм урта эшкуарлык субъектларыиыц мелкэт хокукларыннан тыш) муниципаль унитар 
предприятиелэргэ хужалык алып бару хокукында яисэ муниципаль учреждениелэргэ операгив 
идарэ иту хокукында беркетелмэгэн, шулай ук Тукай муниципаль районы казнасы мелкэте булып 
торган башка еченче затларныц, шул исэптэн жир кишэрлеклэре, биналар. биналар Ьэм башка 
хокуклардан ирекле, тезу, корылмалар, торак булмаган биналар, жиЬазлар, машиналар, 
механизмнар, жайланмалар, махсуслаштырылган транспорт чаралары. 

3. Исемлеккэ кертелгэн мелкэт аныц субъектларына кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына, шул исэптэн арендага да, ярдэм 
инфраструктурасын тезуче оешмаларга биру максатларында гына файдаланылырга мемкин Ьэм 
"кучемсез милекне алу узенчэлеклэре турында" 2008 елныц 22 июлендэге 159-ФЗ номерлы 
Федераль законный 9 статьясындагы 2.1 елеше нигезендэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары 
милкенэ тулэусез нигездэ бирелергэ мемкин., турында Ьэм Россия Федерациясенен аерым закон 
актларына узгэрешлэр керту хакында"федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль 
Собраниесе Дэулэт Думасына керту буенча Оренбург елкэсе Закон чыгару Собраниесенен закон 
чыгару инициативасы турында Татарстан Республикасы Дэулэт Советы тарафыннан 2014 елнын 
26 ноябрендэ кабул ителде. 

4. Исемлектэн мелкэтне тешереп калдыру тубэндэге очракларда башкарыла: 

- мелкэтне югалту (Ьэлак булу) ; 



- молкэтнец Сан Ьэм сыйфат характеристикаларын узгэрту, шунын нэтижэсендэ элеге 
милек узенец билгелэнеше буенча куллану ечен яраксыз була; 

••• . • . - . , , 4 1 " ' ,( , , 

- мелкэтне билгелэнгэн тэртиптэ федераль милеккэ, Татарстан Республикасы милкенэ, 
Тукай муниципаль районы муниципаль берэмлеге милкенэ, Т а т а р с т а н Республикасы Тукай 
муниципаль районы составына керуче авыл жирлеклэре милкенэ тапшыру; 

- муниципаль ихтыяжлар ечен элеге мелкэткэ ихтыяж барлыкка килде; 

- гамэлдэге законнар нигезендэ аренда килешулэре тезелмэгэн нэтижэлэр буенча 
муниципаль милекне арендалау шартнамэсен тезу хокукына еч тапкыр аукционнар (конкурслар) 
уткэру. Элеге милеккэ карата аны килэчэктэ файдалану буенча идарэ карары кабул ителэ. 

5. Мелкэт исемлеге Ьэм ана узгэрешлэр керту Тукай муниципаль районы Круглое Поле 
авыл жирлеге башкарма комитеты карары белэн раслана. 

6. Исемлек Россия Федерациясе Икътисадый усеш Министрлыгымыц "Россия 
Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында "Федераль законный 18 
статьясындагы 4 елешендэ курсэтелгэн дэулэт милке Ьэм муниципаль молкэтнец расланган 
исемлеге турында белешмэлэр тапшыру тэртибен раслау хакында" 2016 елныц 20 апрелендэге 264 
номерлы боерыгы белэн билгелэнгэн форма буенча, шулай ук мондый исемлеккэ кертелгэн 
узгэрешлэр турында "Россия Федерациясе Икътисадый усеш Министрлыгыныц" Россия 
Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру буенча федераль корпорация " акционерлык 
жэмгыятенэ 

7. Аца кертелэ торган исемлек Ьэм узгэрешлэр «Якты юл» («Якты юл») басмасында, шулай 
ук "Интернет" челтэрендэ Тукай муниципаль районы сайтында вэкалэтле орган тарафыннан 
Исемлеге расланганнан сон 10 эш кененнэн дэ соцга калмыйча урнаштырылырга яки аца 
узгэрешлэр кертергэ тиеш. 


