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 КАРАР 

 

«Апас муниципаль районы милкендә булган һәм кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына 

ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү өчен билгеләнгән 

өченче затлар хокукларыннан (кече һәм урта эшкуарлык субъектларының 

мөлкәт хокукларыннан тыш) ирекле мөлкәт исемлеге турында» 2017 ел, 29 

май, 142 нче карарына  үзгәрешләр кертү хакында 

 

"Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 

2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ : 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2017 елның 29 маендагы 142 номерлы «Апас муниципаль районы 

милкендә булган һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга 

бирү өчен билгеләнгән өченче затлар хокукларыннан (кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) ирекле мөлкәт исемлеге 

турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пункт үз көчен югалткан дип санарга; 

1 нче кушымтадагы Апас муниципаль районы милкендә булган һәм кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзи торган оешмаларга бирү өчен 

билгеләнгән өченче затлар хокукларыннан (кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларының мөлкәт хокукларыннан тыш) ирекле мөлкәт исемлеген 

формалаштыру, алып бару һәм мәҗбүри бастырып чыгару тәртибендә 

 1 пунктта «(җир кишәрлекләреннән тыш) сүзләрен төшереп калдырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 2.1 пункт өстәргә: 

«2.1. Исемлеккә өченче затлар хокукларыннан ирекле биналар 

(корылмалар), 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 Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Апас 

муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең территориаль 

үсеш буенча урынбасары Ш. Ш. Гаффаровка йөкләргә. 

 

Җитәкчесе                                                                      А. Н. Гыйбадуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


