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  2019 елның 14 марты 15нче номерлы 
 

 
           КАРАР 

 
Түбән Кама шәһәр Советының 2017 елның 15 декабрендәге «Татарстан 

Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Түбән Кама шәһәре муниципаль 
берәмлегенең кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын 

төзүче, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм оешмаларга озак сроклы 
нигездә куллануга тапшыру өчен һәм (яки)куллану өчен билгеләнгән, өченче 

затларның хокукларыннан (кече һәм урта эшкуарлык субъектларының мөлкәти 
хокукларыннан тыш) ирекле муниципаль милек исемлеген формалаштыру, алып 

бару, бастырып чыгару тәртибе хакында Нигезләмәне раслау турында» 37 номерлы 
карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 
             «Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәти ярдәм күрсәтүне киңәйтү 
максатларында, Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 
ту-рында» 2018 елның 3 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Рес-
пуб-ликасының Түбән Кама муниципаль районының Түбән Кама шәһәре муниципаль 
берәмлеге Уставы нигезендә Түбән Кама муниципаль районы Советы 
 

 КАРАР БИРӘ: 
 

           1. Түбән Кама шәһәр Советының 2017 елның 15 декабрендәге «Татарстан 
Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Түбән Кама шәһәре муниципаль 
берәмлегенең кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын 
төзүче, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм оешмаларга озак сроклы 
нигездә куллануга тапшыру өчен һәм (яки)куллану өчен билгеләнгән, өченче 
затларның хокукларыннан (кече һәм урта эшкуарлык субъектларының мөлкәти 
хокукларыннан тыш) ирекле муниципаль милек исемлеген формалаштыру, алып 
бару, бастырып чыгару тәртибе хакында Нигезләмәне раслау турында» 37 номерлы 
карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Түбән Кама 
шәһәре муниципаль берәмлегенең кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 
инфраструктурасын төзүче, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм 
оешмаларга озак сроклы нигездә куллануга тапшыру өчен һәм (яки)куллану өчен 
билгеләнгән, өченче затларның хокукларыннан (кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) ирекле муниципаль милек исемлеген 
формалаштыру, алып бару, бастырып чыгару тәртибе хакында Нигезләмәдә: 

 «(кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш)» 
сүзләрен «(хуҗалык алып бару хокукыннан, оператив идарә итү хокукыннан, шулай 
ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш)» 
сүзләренә алмаштырырга. 



карарның 1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «1.3  «Россия Федерациясе субъектлары дәүләт милкендә яисә муниципаль 

милектә булган һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары тарафыннан  арендалана 
торган күчемсез милекне  читләштерү үзенчәлекләре  һәм Россия Федерациясенең 
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2008 елның 22 июлендәге 159-
ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә һәм Россия Федерациясе Җир кодексының 
39.3 статьясындагы 2 пунктының 6, 8 һәм 9 пунктчаларында күрсәтелгән очракларда, 
мондый мөлкәтне кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары милкенә түләүле 
читләштерүдән тыш, исемлеккә кертелгән муниципаль мөлкәт шәхси милеккә 
читләштерелергә тиеш түгел.» 

 
           2. Әлеге карарны гаммәви мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм 
Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 
           3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама шәһәре башкарма 
комитеты җитәкчесе Д.И.Баландинга йөкләргә. 

 
  
           

Түбән Кама шәһәре Мэры                                                                       А.Р. Метшин 
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