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               ПОСТАНОВЛЕНИЕ             КАРАР 

 

       « 17 » июнь 2019 ел                            № 917 

 

Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы»  

муниципаль берәмлеге милкендәге күчемсез мөлкәт  

объектлары турында мәгълүматны бастырып чыгару  

тәртибен раслау турында  

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, 

2018 елның 5 апрелендә Россия Федерациясе Дәүләт Советы утырышы йомгаклары 

буенча Россия Федерациясе Президенты йөкләмәләре исемлеген гамәлгә ашыру 

максатларында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы «Питрәч муниципаль районы» муниципаль берәмлеге милкендә 

булган объектлар турында мәгълүматны бастырып чыгаруны һәм актуальләштерү 

өлешендә (2018 елның 15 маендагы ПР-817ГС номерлы) гамәлгә ашыру 

максатларында, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитеты карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге милкендәге күчемсез мөлкәт объектлары турында мәгълүматны 

бастырып чыгару тәртибен расларга.  

2.  Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес 

буенча: http://pravo.tatarstan.ru  һәм Питрәч муниципаль районының рәсми 

сайтында түбәндәге адрес буенча: http:/ www.pestreci.tatarstan.ru бастырып 

чыгарырга . 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районының Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисенә 

йөкләргә. 

  

 

Питрәч муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                     А. В. Хәбибуллин 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://www.pestreci.tatarstan.ru/


 
 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль      

районы Башкарма комитеты карары белән 

расланган 

 «__» ____ 2019 ел  № __ 

 

 

Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге милкендәге күчемсез мөлкәт объектлары турында мәгълүмат  

бастырып чыгару тәртибе  

 

1. Әлеге тәртип «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә (алга 

таба — Интернет челтәре) Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге милкендәге күчемсез милек объектлары турында, аңа аны 

алу белән кызыксынучы затлар даирәсеннән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү 

максатларында, мәгълүмат бастырып чыгару процедурасын билгели. 

2. Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге милкендәге күчемсез милек объектлары турындагы мәгълүматны 

Интернет челтәрендә бастырып чыгару өчен муниципаль берәмлекнең рәсми сайты 

булып http:/ www.pestreci.tatarstan.ru тора . 

3. Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге милкендәге күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бастыруга 

вәкаләтле орган -Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы. 

4. Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге милкендәге муниципаль мөлкәт реестрына кертелгән күчемсез мөлкәт 

объектлары (биналар, корылмалар, биналар, җир кишәрлекләре) турында 

мәгълүмат бастырып чыгарылырга тиеш. Россия Федерациясе законнары нигезендә 

чикләнгән мәгълүмат бастырып чыгарылырга тиеш түгел. 

5. Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге милкендә булган күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат әлеге 

Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә күчемсез милек объектлары турында 

мәгълүмат рәвешендә басылып чыга. 

 6. Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге милкендәге күчемсез милек объектлары турында бастырып чыгарылган 

мәгълүматны актуальләштерү хисап чорыннан соң килүче айның 10 нчы 

числосына кадәр вәкаләтле орган тарафыннан квартал саен, гамәлгә ашырыла.  

 

      
 
 

   
 
 
 
 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


 
 

 
 Татарстан Республикасы «Питрәч муниципаль районы»  

муниципаль берәмлеге милкендәге күчемсез  
мөлкәт объектлары турында мәгълүматны  
бастырып чыгару тәртибенә кушымта № 1 

 «__»_____ 2019 ел  № ___  

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  «Питрәч муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге милкендәге күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат 

 

№ 

Милек 

исеме 

  Урнашу 

урыны 

(адрес) 

Мәйданы  

кв.м. 

Максатчан 

билгеләнеш Алмаштыру Чикләмә 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


