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Чистай муниципаль районы
Җир һәм милек палатасы күрсәтмәләре
Үз көчен югалткан дип тану турында 

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми
принциплары  турында»гы  2003  елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы
Федераль законга нигезләнеп

1. Үз көчен югалткан дип танырга:
-   Чистай  муниципаль  районының  җир һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасы
2018 елның 20 июнендәге 733 номерлы «Дини оешмаларга милеккә тапшыру
буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  административ  регламентына
үзгәрешләр  кертү  турында»гы карары  муниципаль  милектәге  Чистай
муниципаль районы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасының 2017 елның
23 июнендәге 1297 номерлы боерыгы белән расланган;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018  елның  20  июнендәге  730  номерлы  күрсәтмәсе.  “Чистай  муниципаль
районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  28
февралендәге 227 номерлы күрсәтмәсе белән расланган  муниципаль милектә,
яки милек чикләре билгеләнмәгән җир кишәрлеген даими (срогы чикләнмәгән)
файдалануга  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  административ
регламентына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1096 номерлы «Чистай муниципаль районы Җир
һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  9  февралендәге  158
номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  муниципаль  милектә, яки  милек
кагылмый торган  җир кишәрлеген арендага  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт
күрсәтүнең  административ  регламентына  үзгәрешләр  кертү  турында»гы
карары;

- Чистай муниципаль районы Җир һәм милек мөнәсәбәтләре Палатасының 2017
елның 9  февралендәге  159  номерлы боерыгы белән  расланган  «Муниципаль
милектә, яки милек кагылмый торган җир кишәрлеген сату буенча муниципаль



хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»гы
2018 елның 25 сентябрендәге 1095 номерлы карары;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
25.09.2018  ел,  №1135  боерыгы  «Муниципаль  милектәге  мөлкәтне  тапшыру
буенча  алыш-бирешләрне  килештерү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
Чистай муниципаль районы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының 2018
елның 25 июнендәге 757 номерлы күрсәтмәсе белән расланган административ
регламентка үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1134 номерлы «Чистай муниципаль районы Җир
һәм  милек  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  28  февралендәге  228
номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  гражданнарга  бакчачылык,  дача
хуҗалыгын алып бару өчен  милеккә  (арендага)  җир кишәрлеге  бирү  буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү
турында»гы карары;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1134 номерлы «Чистай муниципаль районы Җир
һәм  милек  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  28  февралендәге  228
номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  гражданнарга  бакчачылык,  дача
хуҗалыгын алып бару өчен  милеккә  (арендага)  җир кишәрлеге  бирү  буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү
турында»гы карары;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
25.09.2018 ел, № 1132 боерыгы "Чистай муниципаль районы Җир һәм мөлкәт
мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  9  февралендәге  161  номерлы
күрсәтмәсе  белән  расланган  “Муниципаль  милектә, яки  милек  чикләре
билгеләнмәгән  җир  кишәрлеген  милеккә  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт
күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»;

- Чистай муниципаль районы Җир һәм милек мөнәсәбәтләре Палатасының 2017
елның 9  февралендәге  160  номерлы боерыгы белән  расланган  «Муниципаль
милектә, яки милек чикләре билгеләнмәгән җир кишәрлеген бушлай вакытлы
файдалануга  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  административ
регламентына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 25 сентябрендәге 1131
номерлы карары;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
25.09.2018 ел, № 1130 боерыгы "Чистай муниципаль районы Җир һәм мөлкәт
мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  28  февралендәге  224  номерлы
күрсәтмәсе  белән  расланган  дәүләт, яисә  муниципаль  милектә  булган  җир
кишәрлекләрен һәм шәхси милектәге җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында



килешү  төзү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  административ
регламентына үзгәрешләр кертү хакында”;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018  елның  25  сентябрендәге  1129  номерлы  «Чистай  муниципаль  районы
территориясендә  муниципаль  милектәге, яки  милке  чикләнмәгән  җир
кишәрлеген  файдалануга  рөхсәт  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
Чистай муниципаль районы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасының 2017
елның  28  февралендәге  223  номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган
административ регламентка үзгәрешләр кертү турында" карары;

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1128 номерлы «Чистай муниципаль районының
җир һәм милек мөнәсәбәтләре Палатасының 2017 елның 28 февралендәге №222
Карары  белән  расланган  “Крестьян  (фермер)  хуҗалыкларына  һәм
гражданнарга,  крестьян  (фермер)  хуҗалыкларына  аның  эшчәнлеген  гамәлгә
ашыру өчен милеккә (арендага) җир кишәрлеге бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында";

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1127 номерлы «Чистай муниципаль районының
җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасының 2017 елның 28 февралендәге 219
номерлы боерыгы белән расланган җир кишәрлеген сатып алу турында карар
кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына
үзгәрешләр кертү турында"гы карары;

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1126 номерлы «Чистай муниципаль районының
җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасының 2017 елның 28 февралендәге 220
номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  җир  кишәрлегеннән  даими  (сроксыз)
файдалану, яки җир кишәрлегеннән гомерлек мирас итеп файдалану хокукын
туктату  турында  Карар  кабул  итү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында»;

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1125 номерлы “Чистай муниципаль районы Җир
һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  28  февралендәге  226
номерлы  боерыгы  белән  расланган  муниципаль  милектәге,  яки  милеккә
чикләнмәгән җир кишәрлегендә урнашкан бина, корылма милекчеләренә, Җир
кишәрлеген милеккә, яки арендага бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында”;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1124 номерлы «Чистай муниципаль районы Җир
һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  28  февралендәге  225
номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  аукцион  формасында  үткәрелә  торган



сатуларда  муниципаль  милектәге,  яки  милек  чикләре  билгеләнмәгән  җир
кишәрлеген  арендага  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1123 номерлы «Чистай муниципаль районы Җир
һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  28  февралендәге  221
номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  Муниципаль  милектәге,  яки  милек
кагылмый  торган  җир  кишәрлеген  шәхси  ярдәмче  хуҗалык  алып  бару  өчен
гражданнарга милеккә (арендага) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»;

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1122 номерлы Чистай муниципаль районы Җир
һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  23  июнендәге  1297
номерлы  боерыгы  белән  расланган  дини  оешмаларга  муниципаль  милектәге
дини билгеләнештәге  мөлкәтне  милеккә,  яки түләүсез  файдалануга  тапшыру
буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  административ  регламентына
үзгәрешләр кертү турында”

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
25.09.2018  елдан  №  1121  "Чистай  муниципаль  районының  җир  һәм  мөлкәт
мөнәсәбәтләре палатасының 2017 елның 23 июнендәге № 1301 боерыгы белән
расланган  территорияләрнең  кадастр  планында  җир  кишәрлеге,  яки  җир
кишәрлекләре  схемасын  раслау  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында”;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018  елның  25  сентябрендәге  1120  номерлы  боерыгы  “Чистай  муниципаль
районы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасының 2017 елның 23 июнендәге
1287 номерлы боерыгы белән расланган муниципаль милек реестрына керүче
муниципаль  мөлкәтне  арендага  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 25 сентябрендәге 1119 номерлы «Чистай муниципаль районы Җир
һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  23  июнендәге  1298
номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  аукцион  формасында  үткәрелә  торган
сатуларда җир кишәрлеген сату юлы белән милеккә бирү буенча муниципаль
хезмәт  күрсәтүнең  административ  регламентына  үзгәрешләр  кертү  турында"
2018 елның 25 сентябрендәге 1119 номерлы карары»;

-  Чистай  муниципаль  районы Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының
2017  елның  23  июнендәге  1284  номерлы  боерыгы  белән  расланган
«Гражданнарның  бакчачылык,  яшелчәчелек,  дача  коммерцияле  булмаган
берләшмәсе әгъзасы булган гражданга җир кишәрлеген түләүсез бирү буенча



муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү
турында» 2018 елның 25 сентябрендәге 1114 номерлы карары;

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
25.09.2018  елдан  №1118  «Чистай  муниципаль  районының  җир  һәм  мөлкәт
мөнәсәбәтләре палатасының 23.06.2017 ел №1300 күрсәтмәсе белән расланган
җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында" карары;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
25.09.2018 ел, № 1117 боерыгы Чистай муниципаль районы Җир һәм мөлкәт
мөнәсәбәтләре Палатасының 2017 елның 23 июнендәге 1291 номерлы боерыгы
белән  расланган  күчемсез  мөлкәт  объектларына  муниципаль  милек
реестрыннан  күчермә  бирү  буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
25.09.2018  ел,  №  1116  боерыгы  "Чистай  муниципаль  районының  җир  һәм
мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасының 2017 елның 23 июнендәге 1295 номерлы
күрсәтмәсе  белән  расланган  муниципаль  преференцияләр  бирү  буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү
турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
25.09.2018 ел, № 1115 боерыгы "Чистай муниципаль районы территориясендә
урнашкан  муниципаль  милектәге,  яки  милек  чикләре  билгеләнмәгән  җир
кишәрлегенә  карата  сервитут  билгеләү  турында  Чистай  муниципаль  районы
Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасының 2017 елның 23 июнендәге 1296
номерлы күрсәтмәсе белән расланган килешү төзү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
25.09.2018 елдан № 1113 "Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ
регламентларына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
07.11.2018  ел  №1272  "Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт
мөнәсәбәтләре  палатасының  20.06.2018  ел  №731  «Муниципаль  хезмәтләр
күрсәтүнең  административ  регламентларына  үзгәрешләр  кертү  турында"гы
карарына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 7 ноябрендәге 1273 номерлы«Чистай муниципаль районы Җир һәм
мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының 25.06.2018 ел, №758 боерыгына "Мондый
шартнамә төзү хокукына аукционнар нәтиҗәләре буенча муниципаль мөлкәтне
түләүсез файдалану шартнамәсен төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең



административ  регламентын  раслау  турында»  карары  үзгәрешләр  кертү
турында;

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
07.11.2018  елдан  №1274  «Чистай  муниципаль  районының  җир  һәм  милек
мөнәсәбәтләре  палатасының 25.06.2018  елдан  №757 «Муниципаль  милектәге
мөлкәтне  тапшыру  буенча  алыш-бирешләрне  килештерү  буенча  муниципаль
хезмәт  күрсәтүнең  административ  регламентын  раслау турында"гы  карарына
үзгәрешләр кертү турында»;

- Чистай муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасының
07.11.2018  ел  №1275  «Чистай  муниципаль  районының  җир  һәм  милек
мөнәсәбәтләре палатасының 25.06.2018 ел №756 «Торак биналарны гражданнар
милкенә  тапшырганда  документларны  рәсмиләштерү  буенча  муниципаль
хезмәт  күрсәтүнең  административ  регламентын  раслау турында"гы  карарына
үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
07.11.2018  ел  №1276  «Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт
мөнәсәбәтләре палатасының 25.06.2018 ел №755 «Муниципаль милектә булган
җирләрдән,  яки  җир  кишәрлегеннән  файдалануга  рөхсәт  бирү  буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең  административ  регламентын раслау турында”
карарына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 7 ноябреннән №1277 «Чистай муниципаль районы Җир һәм мөлкәт
мөнәсәбәтләре  палатасының  20.06.2018  елдан  №733  боерыгы  “Чистай
муниципаль  районының  җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017
елның  23  июнендәге  1297  номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  дини
оешмаларга  муниципаль  милектәге  дини  билгеләнештәге  мөлкәтне  милеккә,
яки  түләүсез  файдалануга  дини  оешмаларга  тапшыру  буенча  муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында»;

-  Чистай  муниципаль  районы  Җир  һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының
2018 елның 7 ноябрендәге 1278 номерлы «Чистай муниципаль районы Җир һәм
мөлкәт  мөнәсәбәтләре  палатасының  20.06.2018  елдан  №1278  боерыгына
үзгәрешләр кертү турында"гы карары №730 «Чистай муниципаль районы Җир
һәм  мөлкәт  мөнәсәбәтләре  Палатасының  2017  елның  28  февралендәге  227
номерлы  күрсәтмәсе  белән  расланган  Муниципаль  милектәге,  яки  милек
чикләнмәгән  җир  кишәрлеген  даими  (срогы чикләнмәгән)  файдалануга  бирү
буенча  муниципаль  хезмәт  күрсәтүнең  административ  регламентына
үзгәрешләр кертү турында»;

2. Әлеге күрсәтмәнең үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

Җитәкче                                                                               М.Ю. Исхакова


