
 

 

 
 

 
 

«01.01.2019 елга җирләрнең булуы 

һәм аларны категория, авыл 

хуҗалыгы, милек рәвешләре буенча 

бүлү турында» хисап раслау турында 

 

Татарстан Республикасы буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография 

федераль хезмәте идарәсенең Югары Ослан бүлегенең тәкъдим ителгән хисабын 

карап, Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 06.05.2008 ел, № 671-р боерыгының 2 

пункты һәм Татарстан Республикасы буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм 

картография федераль хезмәте идарәсенең 30.10.2018 ел, № П/0409 боерыгы 

нигезендә, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 01.01.2019 елга җирләрнең булуы һәм аларны категория, авыл хуҗалыгы, 

милек рәвешләре буенча бүлү турында хисапны 22 (барлык җирләр) еллык формада-

күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында исәпкә алынган үзгәрешләрне исәпкә 

алып расларга. 

2. Районның административ чикләрендә барлыгы 130282 га җир исәпләнә, 

шул исәптән: 

- авыл хуҗалыгы предприятиеләре җирләре – 84806 га, шулардан: 

- 54499 гектар сӛрүлек җирләре,  

- күпьеллык үсентеләр-1496 га,  

– печән чабу-61 га.,  

- кӛтүлекләр-22716 га., 

шул исәптән авыл хуҗалыгы предприятиеләре җирләреннән: 

– крестьян (фермер) хуҗалыклары җирләре-470 га.; 

– күмәк бакчалар, бакчалар ӛчен 1116 гектар җир; 

- авыл хакимияте органнары карамагында булган җирләр-16584 га, 

шулардан: 

- сӛрүлек җире-2678 га.,  

- печән чабу-5 га,  

- кӛтүлекләр-8159 га., 

       14.12.2018                         1450 



  

шул исәптән, авыл хакимияте органнары карамагындагы 

җирләрдән: 

– торак пунктлар җирләре-7732 га., 

- сәнәгать җирләре-1228 га., 

- аеруча саклана торган табигать территорияләре җирләре – 1 га., 

- урман фонды җирләре-24879 га,  

– су фонды җирләре-11636 га.,  

- Шиланга җиләк – җимеш совхозын зарарсыз файдалану җирләре-

376 га, шул исәптән:  

- 51 гектар сӛрүлек җирләре,  

- бакчалары-93 га, 

- кӛтүлекләр-92 га. 

- Кама Тамагы районының «Осинники» совхозы тарафыннан 

кулланыла торган җирләр – 1002 га, шул исәптән:  

- 605 га сӛрүлек җирләре, 

- кӛтүлекләр – 217 га. 

3. - Татарстан Республикасы буенча Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография 

федераль хезмәтенең Югары Ослан бүлегенә (Д. Вәлиуллинга) җирләрне куллану 

һәм саклау буенча дәүләт җир күзәтчелеген кӛчәйтү, җир законнарын үтәү 

мәсьәләсендә район җирдән файдаланучыларына таләпчәнлекне арттырырга 

тәкъдим итәргә. 

4. Татарстан Республикасы Югары Ослан районының Мӛлкәт һәм җир 

мӛнәсәбәтләре палатасына (Л. П. Потапова) Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы территориясендә җирләрдән рациональ һәм нәтиҗәле 

файдалануны контрольдә тотуны кӛчәйтергә.         

 

 

          

                           

 Башкарма комитет җитәкчесе                                                     Л.С. Хакимзянов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башк. Шигабиев Р.Ф. 

2-14-09 
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ФЕДЕРАЛЬ СТАТИСТИК КҮЗӘТҮ 
 

               

  

КОНФИДЕНЦИАЛЬЛЕК МӘГЪЛҮМАТ АЛУЧЫ ТАРАФЫННАН ГАРАНТИЯЛӘНӘ 

  
              

 

Статистик мәгълүматны тапшыру тәртибен бозу, шулай ук дӛрес булмаган статистик мәгълүматны тапшыру административ хокук бозулар турында Россия 

Федерациясе кодексының 30.12.2001 ел, № 195-ФЗ 13.19 статьясында, шулай ук «Дәүләт статистик хисапын тапшыру тәртибен бозган ӛчен җаваплылык 

турында» 13.05.92 ел, № 2761-1 Россия Федерациясе Законының 3 статьясында билгеләнгән җаваплылыкка тартыла 

 

              

   

ЭЛЕКТРОН РӘВЕШТӘ БИРҮ МӚМКИН  
  

              

   
2019 елның 1 гыйнварына категория һәм авыл хуҗалыгы җирләре буенча җирләр булу һәм бүлү турында 

мәгълүматлар 

 
  

   
 

  
    

 

          
Тәкъдим итәләр Бирү вакыты 

 

Форма № 22-2 

Россия Федерациясе субъектлары буенча Росреестр идарәләре территориаль (район, районара, 

шәһәр) бүлекләре: 

- Россия Федерациясе субъектларында Росреестр идарәсе 

 

Россия Федерациясе субъектларында Росреестр идарәсе: 

- Росреестрга 

 

Росреестр: 

- Росстат (килешенгән Программа буенча) 

 

 

1 февраль 

 

 

1 марта 

 

 

1 июнь 

 

Росстат карары: Форманы раслау 

турында 2007 ел 6 август 61нче 

карары 

Үзгәрешләр кертү турында 

__________ № ____ 

 __________ № ____ 

 

Еллык 

 

              Хисап бирүче оешманың исеме _____________________________________________________________________________________________________ 

Почта адресы ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Код 

 

 ОКУД буенча код 

формасы ОКПО буенча хисап бирүче оешма 

  1 2 3 4 
 

 


