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«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  КЕЧЕ ШИЛНЭ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ МИЛКЕНДҼ БУЛГАН ҺҼМ КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШМҼКҼРЛЕК 

СУБЪЕКТЛАРЫНА ҺҼМ КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШМҼКҼРЛЕК СУБЪЕКТЛАРЫНА ЯРДҼМ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫН ТҾЗҤЧЕ ОЕШМАЛАРГА БИРҤ ҾЧЕН БИЛГЕЛҼНГҼН, 

ҾЧЕНЧЕ ЗАТЛАР ХОКУКЛАРЫННАН (КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШМҼКҼРЛЕК 

СУБЪЕКТЛАРЫНЫҢ МҾЛКҼТ ХОКУКЛАРЫННАН ТЫШ) ИРЕКЛЕ МҾЛКҼТ 

ИСЕМЛЕГЕН ФОРМАЛАШТЫРУ, АЛЫП БАРУ ҺҼМ МҼҖБҤРИ БАСТЫРЫП ЧЫГАРУ 

ТҼРТИБЕН РАСЛАУ ТУРЫНДА "   

  

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында "2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 

статьясы нигезендә, Тукай муниципаль районы  Кече Шилнэ авыл җирлеге 

Советы, 

КАРАР КЫЛДЫ: 
 

1.   "Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Кече Шилнэ авыл 

җирлеге милкендә булган һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына, кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзи торган 

оешмаларга бирү өчен билгеләнгән һәм өченче затлар хокукларыннан (кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) ирекле 

булган мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри бастырып 

чыгару тәртибен расларга. 

2. Әлеге карарны Кече Шилнэ авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында 

игълан итәргә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (pravo.tatarstan.ru) һәм Тукай муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырга. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан ителгәннән 

соң) үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Тукай муниципаль районы 

Иштирәк авыл җирлеге Советының Бюджет, салымнар, финанслар һәм 

икътисад буенча даими комиссиягә йөкләргә. 
 

      Муниципаль  берәмлек Башлыгы, 

      Советы рәисе,                                                                    А.Г.   Даутов 

 



 
                           Карарга кушымта 

Кече Шилнэ авыл җирлеге советы утырышы 

Тукай муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 

                                  2018 елның 2.11. № 45/1 

 

Тҽртип 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Кече Шилнэ авыл 

җирлеге милкендҽ булган һҽм кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына 

һҽм кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына ярдҽм 

инфраструктурасын барлыкка китерҥче оешмаларга бирҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн ҿченче затлар хокукларыннан (кече һҽм урта эшкуарлык 

субъектларының мҿлкҽт хокукларыннан тыш) ирекле мҿлкҽт исемлеген 

формалаштыру, алып бару һҽм мҽҗбҥри бастырып чыгару турында 

 

            1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

милкендә булган, өченче затлар хокукларыннан (кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) ирекле һәм кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына 

ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга (алга таба -) бирү өчен 

билгеләнгән мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри 

бастырып чыгару процедурасын билгели. - исемлек), "Россия 

Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә аларга мөлкәти ярдәм 

күрсәтү максатларында. 

            2. Исемлеккә Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Кече Шилнэ авыл җирлеге милкендә булган күчемле һәм күчемсез милек, 

өченче затлар хокукыннан ирекле (кече һәм урта эшкуарлык субъектларының 

мөлкәт хокукларыннан тыш) муниципаль унитар предприятиеләргә хуҗалык 

алып бару хокукында яисә муниципаль учреждениеләргә оператив идарә итү 

хокукында беркетелмәгән, шулай ук Тукай муниципаль районы казнасы 

мөлкәте булып торган башка өченче затларның, шул исәптән җир 

кишәрлекләре, биналар, биналар һәм башка хокуклардан ирекле, төзү, 

корылмалар, торак булмаган биналар, җиһазлар, машиналар, механизмнар, 

җайланмалар, махсуслаштырылган транспорт чаралары. 

          3. Исемлеккә кертелгән мөлкәт аның субъектларына кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, шул 

исәптән арендага да, ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү 

максатларында гына файдаланылырга мөмкин һәм "күчемсез милекне алу 

үзенчәлекләре турында" 2008 елның 22 июлендәге 159-ФЗ номерлы Федераль 

законның 9 статьясындагы 2.1 өлеше нигезендә кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары милкенә түләүсез нигездә бирелергә мөмкин., турында һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

хакында"федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль 

Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Оренбург өлкәсе Закон чыгару 

Собраниесенең закон чыгару инициативасы турында Татарстан 



Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2014 елның 26 ноябрендә кабул 

ителде. 

         4. Исемлектән мөлкәтне төшереп калдыру түбәндәге очракларда 

башкарыла: 

- мөлкәтне югалту (һәлак булу) ; 

- мөлкәтнең Сан һәм сыйфат характеристикаларын үзгәртү, шуның 

нәтиҗәсендә әлеге милек үзенең билгеләнеше буенча куллану өчен яраксыз 

була; 

- мөлкәтне билгеләнгән тәртиптә федераль милеккә, Татарстан Республикасы 

милкенә, Тукай муниципаль районы муниципаль берәмлеге милкенә, 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы составына керүче авыл 

җирлекләре милкенә тапшыру; 

- муниципаль ихтыяҗлар өчен әлеге мөлкәткә ихтыяҗ барлыкка килде; 

- гамәлдәге законнар нигезендә аренда килешүләре төзелмәгән нәтиҗәләр 

буенча муниципаль милекне арендалау шартнамәсен төзү хокукына өч 

тапкыр аукционнар (конкурслар) үткәрү. Әлеге милеккә карата аны 

киләчәктә файдалану буенча идарә карары кабул ителә. 

          5. Мөлкәт һәм аңа үзгәрешләр кертү Исемлеге Тукай муниципаль 

районы Кече Шилнэ авыл җирлеге башкарма комитеты карары белән 

раслана. 

          6. Исемлек Россия Федерациясе Икътисадый үсеш Министрлыгының 

"Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында 

"Федераль законның 18 статьясындагы 4 өлешендә күрсәтелгән дәүләт милке 

һәм муниципаль мөлкәтнең расланган исемлеге турында белешмәләр 

тапшыру тәртибен раслау хакында" 2016 елның 20 апрелендәге 264 номерлы 

боерыгы белән билгеләнгән форма буенча, шулай ук мондый исемлеккә 

кертелгән үзгәрешләр турында "Россия Федерациясе Икътисадый үсеш 

Министрлыгының" Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны 

үстерү буенча федераль корпорация " акционерлык җәмгыятенә 

        7. Аңа кертелә торган исемлек һәм үзгәрешләр «Якты юл» («Якты юл») 

басмасында, шулай ук "Интернет" челтәрендә Тукай муниципаль районы 

сайтында вәкаләтле орган тарафыннан Исемлеге расланганнан соң 10 эш 

көненнән дә соңга калмыйча урнаштырылырга яки аңа үзгәрешләр кертергә 

тиеш. 


