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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы милкендә булган, 
өченче затлар хокукларыннан ирекле (кече һәм урта эшмәкәрлек 
субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) һәм кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 
ярдәм күрсәтү инфраструктурасын төзи торган оешмаларга озак сроклы 

нигездә файдалануга тапшыру һәм (яки) кулланылышка бирү өчен күздә 
тотылган мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри 

бастырып чыгару тәртибе турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

“Кече һәм урта эшмэкәрлек субъектларына мөлкәти ярдәм күрсәтүне киңәйтү 
максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында” 2018 ел, 3 нче июль, 185-ФЗ номерлы Федераль законы нигезендә Татарстан 
Республикасы Биектау муниципаль районы Советы

КАРАР ИТТЕ:
1. Биектау муниципаль районы Советының 2017 ел, 27 нче декабрь, 182 

номерлы карары белән расланган “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районы милкендә булган, өченче затлар хокукларыннан ирекле (кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) һәм кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектларына, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм күрсәтү 
инфраструктурасын төзи торган оешмаларга озак сроклы нигездә файдалануга 
тапшыру һәм (яки) кулланылышка бирү өчен күздә тотылган мөлкәт исемлеген 
формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри бастырып чыгару тәртибе турында 
Нигезләмә”гә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1) Тәртипнең 1 бүлеге 1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3. “Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлек үсеше турында” 

Федераль законның 18 статьясы 4 бүлегендә күрсәтелгән исемлекләргә кертелгән 
дәүләт һәм муниципаль милекне сатарга тыела, әлеге милекне кече һәм урта 
эшмәкәрлек субъектлары милкенә “Россия Федерациясе субъектларының дәүләт яки 
муниципаль милке булып исәпләнгән торак булмаган милекне урта һәм кече 
эшмәкәрлек субъектларын арендага бирү, шәхси милек буларак читләштерелү, 
Россия Федерациясе дәүләт актларының кайберләренә үзәрешләр кертү турында” 
2008 ел, 22 нче июль 159-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә түләүле читләштерү 
очракларыннан, һәм һәм Россия Федерациясе Җир кодексының 39.3 статьясы 2 
пункты, 6,8 һәм 9 подпунктларында күрсәтелгән очраклардан кала. Күрсәтелгән
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милеккә карата аның белән куллану өчен хокукны тапшыру, аның белән белән 
куллану өчен залогка бирү хокукы һәм әлеге милек белән куллану хокукын теләсә 
нинди башка хуҗалык эшчәнлеге алып баручы субъектның устав капиталына кертү, 
өченче затларга әлеге милекне арендага бирү шартнамәләре буенча (кабат наем) 
хокуклар һәм йөкләмәләр тапшыру, субарендага бирү, әлеге милекне субарендага 
кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 
ярдәм күрсәтү инфраструктурасын төзи торган оешмалар тарафыннан бирүдән кала, 
һәм субарендага “Конкуренцияне саклау турында” 2006 ел, 26 нчы июль, 1Э5-ФЗ 
номерлы Федераль законның 17.1 статьясы 1 бүлеге 14 пункты белән каралган 
милектән кала».

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы рәсми 
сайтында http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресында һәм Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы http://pravo.tatarstan.ru/ веб- 
адресы буенча урнаштырып халыкка җиткерергә.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль районы Советы каршындагы законлылык, хокук тәртибе, җирле 
үзидарә һәм җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча комиссиягә йөкләргә.
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