
  

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

“ӘҖМӘКӘЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕК СОВЕТЫ 

 

Карар 

2018 елның      18 октябре              № 20 

 

 

  «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ӘҖМӘКӘЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ МИЛКЕНДӘ БУЛГАН ҺӘМ КЕЧЕ ҺӘМ 

УРТА ЭШМӘКӘРЛЕК СУБЪЕКТЛАРЫНА ҺӘМ КЕЧЕ ҺӘМ УРТА 

ЭШМӘКӘРЛЕК СУБЪЕКТЛАРЫНА ЯРДӘМ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН 

ТӨЗҮЧЕ ОЕШМАЛАРГА БИРҮ ӨЧЕН БИЛГЕЛӘНГӘН, ӨЧЕНЧЕ ЗАТЛАР 

ХОКУКЛАРЫННАН (КЕЧЕ ҺӘМ УРТА ЭШМӘКӘРЛЕК 

СУБЪЕКТЛАРЫНЫҢ МӨЛКӘТ ХОКУКЛАРЫННАН ТЫШ) ИРЕКЛЕ 

МӨЛКӘТ ИСЕМЛЕГЕН ФОРМАЛАШТЫРУ, АЛЫП БАРУ ҺӘМ 

МӘҖБҮРИ БАСТЫРЫП ЧЫГАРУ ТӘРТИБЕН 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 ӘҖМӘКӘЙ авыл җирлеге 

Советы, 

Карары: 

1.   "Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы ӘҖМӘКӘЙ 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 ӘҖМӘКӘЙ 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. 

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

соң) үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Тукай муниципаль районы 

ӘҖМӘКӘЙ авыл җирлеге Советының Бюджет, салымнар, финанслар һәм 

икътисад буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

Муниципаль берәмлек башлыгы           М.Фазылҗанов  



Приложение  

К постановлению Исполнительного комитета  

Азьмушкинского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 18.10.2018 г.  № 20 

 

 

Утвержден 

приказом Минэкономразвития России 

от 20 апреля 2016 года №264 

 

 

Форма и состав сведений, включаемых в перечень имущества, свободного от 

права третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование публично-правового образования: Исполнительный комитет 

Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Данные об Исполнительном комитете Азьмушкинского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района, наделенном полномочиями по 

управлению соответствующим имуществом: 

 

Наименование органа Исполнительный комитет 

Азьмушкинского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Почтовый адрес  423872 

Ответственное структурное 

подразделение 

 отсутствует 

Ф. И. О. исполнителя  Фазулзянов Марат Габделхаевич 

Контактный номер телефона  88552378502 

Адрес электронной почты  Azm.Tuk@tatar.ru 

Адрес страницы в информационно-   

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

с размещенным перечнем 

(изменениями, 

внесенными в перечень) 

 

 

 

 


