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Зеленодольск муниципаль районы Советының 2018 
елның 9 июлендәге «Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районы "Зеленодольск 
шәһәре"  муниципаль берәмлеге кече һәм урта 
эшкуарлык субъектларын яклау инфраструктурасын 
төзегән,  кече һәм урта эшкуарлык  субъектларына  
озак сроклы нигездә файдалануга (шул исәптән 
аренда түләвенең ташламалы ставкалары буенча) 
бирү өчен билгеләнгән (кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларының милек хокукыннан тыш)  муниципаль 
мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару, 
мәҗбүри бастырып чыгару тәртибе турында" гы 
198нче карарына кушымталарга үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертү турында. 

 

«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 

законның 3 статьясындагы а, б, в, г, 3 пунктының «Россия Федерациясендә кече 

һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә Зеленодольск шәһәре Советы карар 

чыгарды: 
 

1.Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 

«Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлеге милкендәге кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына һәм (яисә) озак сроклы Зеленодольск муниципаль 

районы Советының 2018 елның 9 июлендә Зеленодольск шәһәре Советының 

198нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районы "Зеленодольск шәһәре" муниципаль берәмлеге кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларын яклау инфраструктурасын төзегән, кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына озак сроклы нигездә файдалануга (шул исәптән 

аренда түләвенең ташламалы ставкалары буенча) бирү өчен билгеләнгән (кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларының милек хокукыннан тыш) муниципаль 



мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару, мәҗбүри бастырып чыгару 

тәртибенә түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 
 1.1. 1.5 пунктта " шул исәптән җир кишәрлекләре» сүзләрен өстәргә «(шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчәчелек, бакчачылык, шәхси торак төзелеше өчен 
билгеләнгән җир кишәрлекләреннән тыш)»; 

а)1.8нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

1.8.«Дәүләт яисә муниципаль милектә булган һәм Арендалана торган кече 

һәм урта эшкуарлык субъектлары милкендә булган күчемсез мөлкәттән 

читләшү үзенчәлекләре һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү хакында» 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 

субъектлар өчен исемлеккә кертелгән муниципаль мөлкәтне сату тыела. 

Күрсәтелгән мөлкәткә карата шулай ук алардан файдалану хокукларын яңадан 

алу, алардан файдалану хокукын залогка тапшыру һәм мондый мөлкәтдән 

файдалану хокукын теләсә кайсы хуҗалык эшчәнлегенең теләсә кайсы башка 

субъектларының устав капиталына тапшыру, мондый мөлкәтне арендалау 

килешүләре буенча хокукларны һәм бурычларын өченче затларга тапшыру 

(яңадан рәсмиләштерү), мондый мөлкәтне кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына субарендага бирүдән тыш, субарендага тапшыру тыела, һәм, 

әгәр субарендага мөлкәт бирелсә, "Көндәшлекне яклау турында «2006 елның 26 

июлендәге 135-ФЗ номерлы Федераль законның 17.1 статьясындагы 1 

өлешенең 14 пунктында каралган 

2.Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының 
«Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлеге милкендә булган муниципаль 
мөлкәт исемлегенә кертелгән муниципаль милекне арендага бирү тәртибе һәм 
шартлары турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертергә 
 Зеленодольск шәһәре Советының 2018 елның 9 июлендәге 198 номерлы карары 
белән расланган кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзи торган оешмаларга (шул исәптән 
аренда түләвенең ташламалы ставкалары буенча) озак сроклы нигездә файдалануга 
(шул исәптән аренда түләвенең ташламалы ставкалары буенча) бирү өчен 
билгеләнгән өченче затлар хокукларыннан (кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) ирекле затлар (кече һәм урта 
эшкуарлык субъектларының мөлкәт: 

2.1. 2.8 пунктта « Федераль законның 9 статьясының 2.1 өлеше белән " 
сүзләренә алмаштырырга; 

2.2. 2.8 пункт. «Россия Федерациясе актлары» сүзләреннән соң «һәм 

Россия Федерациясе Җир кодексының 39.3 статьясындагы 2 пунктының 6, 8 

һәм 9 пунктчаларында күрсәтелгән очракларда " сүзләрен өстәргә. 

3. Әлеге карарны "Зеленодольская правда» газетасында, шулай ук әлеге 

карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга (http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Муниципаль 

берәмлекләре порталы составында һәм Зеленодольск муниципаль районының 

мәгълүмат сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru)," Интернет «челтәрендә 

бастырырга.  
 

 



Зеленодольск шәһәре мэры, 
Совет рәисе                А.В.Тыгин 


