
                Постановление                             Карар

                _____06.06.2019_________                          г.Чистополь        №  ____294_______

Татарстан Республикасы
 Чистай муниципаль районы 
һәм Чистай муниципаль районы 
милкендә булган күчемсез 
милек объектлары турында 
мәгълүмат бастырып чыгару 
тәртибен раслау турында

Муниципаль  милекне  нәтиҗәле  һәм  рациональ  файдалану  максатыннан,
«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарәнең  гомуми  принциплары  турында»
2003  елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  нигезендә,
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Башкарма комитеты

Карар бирә:

1.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  һәм  Татарстан
Республикасы Чистай муниципаль районы милкендә булган күчемсез  мөлкәт
объектлары турында мәгълүматны бастырып чыгару Тәртибен расларга.

2.  Әлеге  карарны  «Чистай  хәбәрләре»(«Чистопольские  известия»)
газетасында  яки  Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми
порталында  бастырып  чыгарырга  (pravo.tatarstan.ru)  Чистай  муниципаль
районының рәсми сайтында урнаштырырга www.chistopol.tatarstan.ru..

3.  Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  Чистай  муниципаль
районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы җитәкчесе М.Ю.Исхаковка
йөкләргә.

Чистай муниципаль районы
 Башкарма комитет җитәкчесе                                                           Э.Р. Хәсәнов



                                                                                                          Татарстан
Республикасы

 Чистай муниципаль районы
 Башкарма комитетының

 2019 елның 6 июнендәге 
294 нче омерлы карарына

1 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы һәм Татарстан
Республикасы Чистай муниципаль районы милкендә булган күчемсез
мөлкәт объектлары турында мәгълүматны бастырып чыгару Тәртибе.

1.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы һәм  Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  милкендәге  күчемсез  милек
объектлары  турындагы  Тәртипнең кызыксынучы  барлык  затларның  да
файдалана  алуын  тәэмин  итү  максатларында, «Интернет»  мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә (алга таба-Интернет челтәре) бастырып чыгару
процедурасын билгели.

2. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы территориясендә
муниципаль  берәмлекләр милкендәге  күчемсез  милек объектлары турындагы
мәгълүматны  Интернет  челтәрендә  бастырып  чыгару  өчен, муниципаль
берәмлекнең www.chistopol.tatarstan.ru.рәсми сайты булып тора.

3. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының авыл (шәһәр)
җирлекләре  белән  төзелгән  килешүләр  нигезендә,  Татарстан  Республикасы
Чистай  муниципаль  районы  муниципаль  берәмлекләре  милкендәге  күчемсез
милек  объектлары  турында  мәгълүмат  бастыруга  вәкаләтле  орган - Чистай
муниципаль районының Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы,

4. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының шәһәр, авыл
җирлекләренең  һәм  Чистай  муниципаль  районының  муниципаль  милке
Реестрына кертелгән биналар, җир кишәрлекләре, күчемсез милек объектлары
турындагы мәгълүмат бастырылырга тиеш. 

 5. Россия Федерациясе законнары нигезендә, мәгълүмат  алу чикләнгән
очракларда бастырып чыгарылырга тиеш түгел.

6.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  муниципаль
берәмлекләре  милкендәге  күчемсез  милек  объектлары  турындагы мәгълүмат,
әлеге  Тәртип нигезендә, күчемсез  милек объектлары (биналар,  биналар,  җир
участоклары) турында мәгълүмат рәвешендә басылып чыга.

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



Татарстан Республикасы
 Чистай муниципаль районы 

һәм Чистай муниципаль районы 
милкендә булган күчемсез мөлкәт 
объектлары турында мәгълүматны 

бастырып чыгару Тәртибенә 
1 кушымта

Чистай муниципаль районы муниципаль берәмлекләре ресстрына
кертелгән күчемсез милек объектлары (биналар, биналар, җир

кишәрлекләре) турында мәгълүмат

№
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Милек исеме
(кадастр
номеры)

Урнашу
(адрес)

Мәйданы
кв.м

Максатчан
билгеләнеше

 милекне
йөкләү

Милекне
чикләү
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