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Тәртип раслау турында 

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы муниципаль 

берәмлекләре милкендәге күчемсез мөлкәт объектлары турында 

мәгълүматны бастырып чыгару 
 

 «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 

2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 

статьясындагы 4 ӛлеше, «Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Россия Федерациясе 

Дәүләт Советының 2018 елның 15 маендагы Пр-817ГС номерлы утырышы 

нәтиҗәләре буенча Россия Федерациясе Президенты йӛкләмәләре 

исемлегенең 2 пунктындагы «г» пунктчасын үтәү йӛзеннән, Россия 

Федерациясе Президенты йӛкләмәләре Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты һәм «Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча федераль 

корпорация» акционерлык җәмгыяте арасында үзара хезмәттәшлек 

турындагы килешү кысаларында, муниципаль милекне нәтиҗәле файдалану 

максатларында, Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан 

Республикасы Мӛслим муниципаль районы милкендә булган күчемсез 

мӛлкәт объектлары турында мәгълүматны бастырып чыгару тәртибен 

(кушымта нигезендә).  

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Мӛслим муниципаль 

районының Милек һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасы Рәисенә йӛкләргә. 

 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                         И. Х. Әхмәтов



                                                                              
                                                                                        Мӛслим муниципаль районы 

                                                                                                 Башкарма комитет җитәкчесе 

                                                                                             тарафыннан 13 май 2019 елның                    
                                                                      191 нче номерлы Карары 

                                                                                  белэн расланган кушымта        

 

Тәртип 

күчемсез милек объектлары турында мәгълүматны бастырып чыгару, 

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы милкендә булган 

 

1. Әлеге тәртип «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

(алга таба – Интернет челтәре) Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль 

районы милкендә булган күчемсез милек объектлары турында, аны алуда 

кызыксынган билгесез затлар даирәсеннән файдалану мӛмкинлеген тәэмин 

итү максатларында, мәгълүмат бастырып чыгару процедурасын билгели. 

2. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы 

территориясендә муниципаль берәмлекләр милкендәге күчемсез милек 

объектлары турындагы мәгълүматны Интернет челтәрендә бастырып чыгару 

ӛчен муниципаль берәмлекнең рәсми сайты булып сайт тора 

http://muslumovo.tatarstan.ru. 

3 Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль 

берәмлекләре милкендәге күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат 

бастыруга вәкаләтле орган булып Мӛслим муниципаль районының Мӛлкәт 

һәм җир мӛнәсәбәтләре Палатасы тора. 

4. Татарстан Республикасы авыл җирлекләре һәм Мӛслим муниципаль 

районы милкендә булган муниципаль мӛлкәт реестрына кертелгән күчемсез 

мӛлкәт объектлары турында мәгълүмат, шулай ук Татарстан Республикасы 

Мӛслим муниципаль районы милкендә булган авыл җирлекләре һәм Мӛслим 

муниципаль районы милкендәге җир участоклары турында мәгълүмат 

басылып чыгарга тиеш. Россия Федерациясе законнары нигезендә чикләнгән 

мәгълүмат бастырып чыгарылырга тиеш түгел. 

5. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль 

берәмлекләре милкендәге күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат, 

әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә, күчемсез милек объектлары 

турында мәгълүмат рәвешендә басылып чыга. 

6. Мәгълүмат бирү кызыксынган затларның язма мӛрәҗәгатьләре 

буенча, шул исәптән аерым милек объектлары буенча да гамәлгә ашырыла. 

Муниципаль милек реестрында теркәлгән аерым милек объектлары буенча 

мәгълүмат кызыксынган затларның Татарстан Республикасы Мӛслим 

муниципаль районының муниципаль милек реестрыннан ӛземтә формасында 

бирелә. 

7. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы 

территориясендә муниципаль милектәге күчемсез милек объектлары 

турындагы мәгълүматны бастырып чыгару Күчемсез мӛлкәтнең бердәм 

дәүләт реестрындагы мәгълүматлар һәм Мӛслим муниципаль районының 



Мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре палатасы күрсәтә торган мәгълүматлар 

нигезендә башкарыла, Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль 

районының авыл җирлекләре белән тӛзелгән килешүләр нигезендә Татарстан 

Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль берәмлекләре 

муниципаль мӛлкәте реестрына кертелгән. 

8. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль 

берәмлекләре милкендәге күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат 

бастырып чыгарылган мәгълүматны актуальләштерү вәкаләтле орган 

тарафыннан квартал саен, хисап чорыннан соң килүче айның 10 нчы 

числосына кадәр гамәлгә ашырыла. 



1 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль милегендә 

булган күчемсез мӛлкәт объектлары турында мәгълүмат бастырып 

чыгару тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында" 
 

 

 

Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы муниципаль берәмлекләр милкендәге күчемсез мӛлкәт 

объектлары/ җир кишәрлекләре турында мәгълүмат 

 
№ 

п/п 

Исем Кадастр 

номеры 

Адрес Мәйданы, кв. м. Максатч

ан 

билгелән

еш 

Баланста тотучы Хокук 

тӛре 

Авырлык Чикләмә 

Авыл җирлеге исеме 

1          

 

 

 


