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Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

район Советының 2017 елның 14 ноябрендәге 

“Әгерҗе муниципаль районы карамагандагы, 

өченче зат хокукыннан азат булган (кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларының милек 

хокукыннан кала), кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары һәм кече, урта эшмәкәрлек 

субъектларына ярдәм итү инфрстуктурасын 

булдырган оешмалар карамагына бирү өчен 

тәгаенләнгән  муниципаль милек (җир 

участокларыннан кала)  исемлеген 

формалаштыру, алып бару, бастырып чыгару 

тәртибен раслау хакындагы”гы 21-5 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

"Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 

елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, «Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына мөлкәти ярдәм күрсәтүне киңәйтү максатларында Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 3 

июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль район Советының 2017 елның 

14 ноябрендәге “Әгерҗе муниципаль районы карамагандагы, өченче зат хокукыннан 

азат булган (кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының милек хокукыннан кала), 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары һәм кече, урта эшмәкәрлек субъектларына 

ярдәм итү инфрстуктурасын булдырган оешмалар карамагына бирү өчен 

тәгаенләнгән  муниципаль милек (җир участокларыннан кала)  исемлеген 

формалаштыру, алып бару, бастырып чыгару тәртибен раслау хакындагы”гы 21-5 

номерлы  карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 



- карар исемендә «(җир кишәрлекләреннән тыш) сүзләрен төшереп 

калдырырга» ; 

- карарның 1 пунктында «(җир кишәрлекләреннән тыш) сүзләрен төшереп 

калдырырга» ; 

- Әгерҗе муниципаль районы карамагандагы, өченче зат хокукыннан азат 

булган (кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының милек хокукыннан кала), кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектлары һәм кече, урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 

итү инфрстуктурасын булдырган оешмалар карамагына бирү өчен тәгаенләнгән  

муниципаль милек (җир участокларыннан кала)  исемлеген формалаштыру, алып 

бару, бастырып чыгару тәртибе: 

- исемендә «(җир кишәрлекләреннән тыш) сүзләрен төшереп калдырырга» ; 

- 1.1 пунктта. сүзләрен» (җир кишәрлекләреннән тыш) " төшереп калдырырга; 

- 2.1 пунктта. "хуҗалык алып бару хокукында беркетелгән” “тыш” сүзен 

төшереп калдырырга»; 

- 2.2 пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «исемлеккә өченче затлар 

хокукларыннан ирекле биналар (корылмалар), торак булмаган биналар, шулай ук 

хуҗалык алып бару яисә оператив идарә итү хокукында беркетелгән биналар (кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш), шулай ук 

Корылмалар, җиһазлар, махсуслаштырылган транспорт чаралары (Үзйөрешле 

машиналар) һәм җир кишәрлекләре кертелергә мөмкин». 

 2. Әлеге карарны PRAVO.TATARSTAN.RU Татарстан Республикасының 

хокукый мәгълүматының  рәсми порталында  һәм agryz.tatarstan.ru  Татарстан 

Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составындагы Әгерҗе 

муниципаль районы сайтында  урнаштырырга.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Советының җир һәм милек мөнәсәбәтләре, экология, 

табигый ресурслар һәм аграр мәсьәләләр буенча даими комитетына йөкләргә. 

 

 

 

Әгерҗе муниципаль районы Башлыгы, 

Совет Рәисе                                                                                            В. В. МАКАРОВ 


