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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

         24.05.2019                                                                  № 461 

 

Татарстан      Республикасы      Кама     Тамагы 

муниципаль              районы             муниципаль   

берәмлекләре шәхси милкендә булган күчемсез  

милек объектлары   турындагы   мәгълүматны 

бастырып чыгару  Тәртибен   раслау   турында    

 

    2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль закон нигезендә, 

Россия Федерациясе Президентының 2018 елның  5 апрелендәге Россия 

Федерациясе Дәүләт Советы утырышы нәтиҗәләре буенча  Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турындагы 2018 елның 15 

маендагы Пр-817ГС номерлы Федераль закон нигезендә муниципаль милектә 

булган объектлар турында мәгълүматны бастырып чыгару һәм актуальләштерү 

өлешендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты турындагы Нигезләмәгә таянып, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

берәмлекләре милкендәге күчемсез мөлкәт объектлары турындагы мәгълүматны 

бастырып чыгару тәртибен расларга. 

2 . Әлеге Карарны Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

хокукый мәгълүмат порталында бастырып чыгарырга.  

3.Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының  мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе   С. 

В. Головинга йөкләргә. 

 

           Җитәкче                                                                                 Р. М.Заһидуллин 

  

  

 



Кама Тамагы муниципаль районы  

Башкарма комитеты Җитәкчесе 

Карарына 1 нче номерлы кушымта   

 24.05.2019 ел  №  461 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 
берәмлекләре милкендәге күчемсез мөлкәт объектлары турында мәгълүматны 

бастырып чыгару Тәртибе 
 

1. Әлеге тәртип “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә (алга 
таба - Интернет челтәре) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 
һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы милкендәге 
күчемсез милек объектлары турында, аның белән кызыксынучы барлык кешеләр 
файдалана алуын тәэмин итү максатларында, мәгълүмат бастырып чыгару 
процедурасын билгели. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 
муниципаль берәмлекләр милкендәге күчемсез милек объектлары турындагы 
мәгълүматны Интернет челтәрендә бастырып чыгару өчен муниципаль берәмлекнең 
рәсми сайты булып http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/ сайт тора.  

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 
берәмлекләре милкендәге күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат 
бастыруга вәкаләтле орган - Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 
районының шәһәр һәм авыл җирлекләре белән төзелгән килешүләр нигезендә 
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының мөлкәт һәм җир 
мөнәсәбәтләре палатасы тора. 

 4. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының бердәм 
муниципаль милек реестрына кертелгән күчемсез милек объектлары (биналар, 
корылмалар,  биналар,  җир кишәрлекләре) турында мәгълүмат, Россия Федерациясе 
законнары нигезендә рөхсәт ителгән һәм бастырып чыгарылырга тиеш булмаган 
мәгълүматлардан тыш, бастырып чыгарылырга тиеш. 

5. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 
берәмлекләре милкендә булган күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат 
рәвешендә басылып чыга:  

 - Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 
берәмлекләренең бердәм муниципаль милек реестрына кертелгән биналар, 
корылмалар һәм биналар турында мәгълүмат;  

- кушымтада әлеге Тәртипкә китерелгән формалар нигезендә, Татарстан 
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль милекләренең 
Бердәм реестрына кертелгән җир участоклары турында мәгълүмат.  

 6. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 
берәмлекләре милкендәге күчемсез милек объектлары турында бастырып 
чыгарылган мәгълүматны актуальләштерү вәкаләтле орган тарафыннан квартал саен 
гамәлгә ашырыла. 

 

 
 
 
 
 

http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Кама Тамагы 
муниципаль районы муниципаль 
берәмлекләре шәхси милкендәге 
күчемсез милек объектлары турында 
мәгълүматне бастырып чыгару 
тәртибенә 1 номерлы кушымта 

 

   

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

берәмлекләренең бердәм муниципаль милек реестрына кертелгән биналар, 

корылмалар һәм   сооружениелар турында мәгълүмат    

 

  

 

   Объект 

исеме   

Объект   

адресы 

Объекның  

гомуми 

мәйданы 

кв.м. 

Максатчан 

билгеләнеш 

Авырлык Куллануны 

чикләү 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

милекләренең Бердәм реестрына кертелгән җир участоклары турында 

мәгълүмат 

 

№ 

т/б 

Участокның  

кадастр 

номеры  

Участокның  

урнашу урыны  

  

Участок

ның 

гомуми 

мәйданы

кв.м. 

Максатч

ан 

билгелә

неш   

Авырлык  

(аренда 

килешүләре 

һәм башка 

килешүләр) 
Куллануны 

чикләү 

Милекче / 

вәкаләтле 

әгъза 
Киле

шү № 

ы  

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 


