
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СОВЕТЫ 

 

КАРАРЫ 

 

2019 ел, 25 июль                                                                                             №239 
 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү һәм (яки) 

файдалануга тапшыру  өчен билгеләнгән Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының муниципаль мөлкәте исемлеген формалаштыру, алып бару, ел саен 

өстәмәләү һәм бастырып чыгару тәртибен раслау турында  

 

 

       "Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезләмәләрен гамәлгә ашыру, Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

ӛчен шартларны яхшырту максатларында Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Расларга: 

1.1.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

ярдәм инфраструктурасын тӛзүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга тапшыру  ӛчен 

билгеләнгән Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль мӛлкәте 

исемлеген формалаштыру, алып бару, ел саен ӛстәмәләү һәм бастырып чыгару тәртибен (1 нче 

кушымта); 

1.2. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

ярдәм инфраструктурасын тӛзүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга тапшыру  ӛчен 

билгеләнгән Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль мӛлкәте 

исемлеге формасын (2 нче кушымта); 

1.3. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

ярдәм инфраструктурасын тӛзүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга тапшыру  ӛчен 

билгеләнгән Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль мӛлкәте 

исемлеген формалаштыру ӛчен кулланыла торган  мӛлкәтнең тӛрләрен (3нче кушымта). 

2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитетын түбәндә күрсәткән 

вәкаләтләрне башкару ӛчен Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының вәкаләтле 

органы итеп билгеләргә: 

2.1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

ярдәм инфраструктурасын тӛзүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга тапшыру  ӛчен 

билгеләнгән Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль мӛлкәте 

исемлеген формалаштыру, алып бару, ел саен ӛстәмәләү һәм бастырып чыгару (алга таба-

исемлек). 

2.2."Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү буенча федераль корпорация" акционерлык җәмгыяте 

белән үзара хезмәттәшлек итү. 

3. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитетына әлеге карарның 2 

нче кушымтасындагы  форма буенча әлеге карар үз кӛченә кергән кӛннән алып бер ай эчендә 

Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 статьясындагы 4.2 ӛлеше таләпләре 

нигезендә исемлекне массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгаруны, шулай ук 

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштыруны тәэмин итәргә. 

           4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район башлыгы урынбасары Л.Т. 



Хантимировка йӛкләргә. 

 

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль район Башлыгы-       

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль районы Советы рәисе                       

 

        

 

Р.Н. Заһидуллин 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы   

Апас муниципаль районы Советының  

2019 елның 25 июлендәге 239 номерлы карарына 1 нче кушымта 

 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга тапшыру  өчен 

билгеләнгән Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль мөлкәте 

исемлеген формалаштыру, алып бару, ел саен өстәмәләү һәм бастырып чыгару тәртибе 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 

Әлеге кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

ярдәм инфраструктурасын тӛзүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга тапшыру  ӛчен 

билгеләнгән Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль мӛлкәте 

исемлеген формалаштыру, алып бару, ел саен ӛстәмәләү һәм бастырып чыгару кагыйдәләрен,  

озак сроклы нигездә (шул исәптән аренда түләвенең ташламалы ставкалары буенча) күрсәтелгән 

мӛлкәтне бирү максатларында исемлеккә кертелгән мӛлкәткә карата таләпләрне билгели. 

  

2. Булдыру максатлары һәм исемлекне формалаштыру, алып бару, еллык ӛстәмәләр һәм 

бастырып чыгару тӛп принциплары 

 

2.1. Исемлектә "Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 

елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 статьясындагы 1 ӛлешендә 

каралган, ӛченче затлар хокукыннан азат  Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

муниципаль милке турында белешмәләр бар.  

 

2.2. Исемлекне формалаштыру түбәндәге максатларда гамәлгә ашырыла: 

2.2.1. Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары һәм ярдәм инфраструктурасы оешмалары ӛчен 

исемлеккә кертелгән мӛлкәт турында мәгълүмат алу мӛмкинлеген тәэмин итү. 

2.2.2.Озак вакытка (шул исәптән түләүсез, түләүсез һәм аренда түләвенең ташламалы 

ставкалары буенча) кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм ярдәм инфраструктурасы 

оешмаларына милек хокукында булган һәм (яки) аннан озак вакытка (шул исәптән түләүсез, 

түләүсез һәм ташламалы ставкалары буенча) файдалану ӛчен Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районының милек хокукындагы мӛлкәтен бирү. 

2.2.3.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнарының кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына мӛлкәти ярдәм күрсәтү ӛлкәсендәге вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру. 

2.2.4.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы милкендә булган муниципаль милек 

белән идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттыру, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүне стимуллаштыру. 

2.3. Исемлекне формалаштыру һәм алып бару түбәндәге тӛп принципларга нигезләнә: 

2.3.1. Исемлеккә кертелгән мӛлкәт турындагы мәгълүматларның дӛреслеге һәм Исемлеккә 

кертелгән мӛлкәт турындагы мәгълүматның актуальлеген саклау. 

2.3.2. Агымдагы елның 1 ноябренә кадәр ел саен Татарстан Республикасы башкарма хакимият 



органнарының Татарстан Республикасында Росимущество территориаль органы һәм җирле 

үзидарә органнарының кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мӛлкәти ярдәм күрсәтү 

мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районындагы коллегиаль орган утырышы йомгаклары буенча тәкъдимнәр, шул 

исәптән кертелгән тәкъдимнәр нигезендә гамәлгә ашырыла торган исемлекне актуальләштерү 

(агымдагы елның 1 ноябренә кадәр). 

2.3.3. Исемлекне формалаштыру һәм ӛстәү барышында кече һәм урта эшкуарлык субъектлары, 

кече һәм урта эшкуарлык ӛлкәсендә үсеш институтлары мәнфәгатьләрен белдерә торган 

коммерциячел булмаган оешмалар белән хезмәттәшлек итү. 

3. Исемлекне формалаштыру, алып бару, аңа үзгәрешләр кертү, шул исәптән исемлекнең еллык 

ӛстәмә кертү 

 

3.1. Апас муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән аңа ӛстәмәләр, үзгәрешләр һәм 

ӛстәмәләр кертелә. 

3.2.Исемлекне формалаштыру һәм алып бару Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Башкарма комитеты (алга таба - вәкаләтле орган) тарафыннан электрон формада, шулай ук 

кәгазьдә башкарыла. Вәкаләтле орган исемлектәге белешмәләрнең дӛреслеге ӛчен җавап бирә, 

3.3. Исемлеккә түбәндәге критерийларга туры килә торган мӛлкәт турында белешмәләр кертелә: 

3.3.1. Ӛченче затлар хокукларыннан (хуҗалык алып бару хокукыннан, оператив идарә 

хокукыннан, шулай ук кече һәм урта эшкуарлык субъектларының мӛлкәти хокукларыннан тыш) 

ирекле рәвештә мӛлкәт); 

3.3.2. ТР Җир һәм мӛлкәт мӛнәсәбәтләре министрлыгы хезмәткәрләре "Урман утырту кӛне" дип 

игълан ителгән табигатьне саклау акциясе кысаларында үткәрелгән чарада катнашты.; 

3.3.3. Милек түгел объекты булган дини билгеләнештәге; 

3.3.4. Милек капиталь ремонт яисә реконструкция үткәрүне таләп итми, капиталь ремонт таләп 

итүче капиталь тӛзелеш объектларын арендага бирү, тӛзелешне тәмамлау турындагы 

нигезләмәдә каралган очраклардан тыш, тӛгәлләнмәгән тӛзелеш объекты булып тормый; 

3.3.5. "Дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында" 21.12.2001 ел, № 178-ФЗ 

Федераль закон нигезендә кабул ителгән, шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы мӛлкәтенең социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга озак сроклы нигездә 

файдалануга һәм файдалануга тапшыру ӛчен билгеләнгән исемлегенә кертелмәгән; 

3.3.6. Милек авария хәлендә һәм сүтелергә тиешле дип танылмаган; 

3.3.7. Милек торак фонды объекты тоташтырылган торак фондка яки инженер-техник тәэмин 

итү челтәре объектларына керми; 

3.3.8. Җир кишәрлеге шәхси ярдәмче хуҗалык, яшелчәчелек, бакчачылык, шәхси торак тӛзелеше 

алып бару ӛчен билгеләнмәгән; 

3.3.9. Җир кишәрлеге Россия Федерациясе Җир кодексының 39.11 статьясындагы 8 пунктының 

1-10, 13-15, 18 һәм 19 пунктчаларында каралган җир кишәрлекләренә керми, моңа кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына арендага бирелгән җир кишәрлекләреннән тыш; 

3.3.10. Муниципаль унитар предприятиегә, муниципаль учреждениегә беркетелгән, аларга 

тиешле рәвештә хуҗалык алып бару яки оператив идарә хокукында ия булган мӛлкәткә карата 

(алга таба-муниципаль унитар предприятиегә, муниципаль учреждениегә) - баланста торучы) 

әлеге мӛлкәтне исемлеккә кертү турында, шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитетының тиешле мӛлкәт белән алыш-бирешне килештерүгә вәкаләтле, 

мондый мӛлкәтне кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм ярдәм инфраструктурасын 

тӛзүче оешмаларга бирү максатларында мӛлкәтне исемлеккә кертү турында язма ризалыгы 

тапшырылды.; 

3.3.11. Мӛлкәт куллану (кулланыла торган әйберләргә), аз кыйммәтле күчемле мӛлкәткә, хезмәт 

итү срогы биш елдан ким булган мӛлкәткә яки аны Россия Федерациясе законнары нигезендә 

биш һәм аннан күбрәк елга арендага бирү рӛхсәт ителми торган мӛлкәткә керми, шулай ук 

атналык әйбернең бер ӛлеше булып тормый. 

3.4. Исемлеккә кертелгән мӛлкәтне хосусыйлаштыру планы проектына яки күрсәтелгән актка 

ӛстәмәләр проектына кертү тыела. 



3.5. Милек турындагы мәгълүматлар Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының административ-территориаль бүленеш берәмлеге исеме буенча, шулай ук мӛлкәт 

тӛрләре (күчемсез милек (шул исәптән күчемсез милек), җир участоклары, күчемсез милек) 

буенча тӛркемгә кертелә. 

3.6. Мӛлкәт турында белешмәләр кертү (шул исәптән еллык ӛстәмә), шулай ук мӛлкәт 

турында белешмәләрне исемлектән тӛшереп калдыру Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты карары белән аның инициативасы буенча яисә Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнары тәкъдимнәре нигезендә 

гамәлгә ашырыла, кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мӛлкәти ярдәм күрсәтү мәсьәләләре 

буенча Татарстан Республикасы Дәүләт милке белән җирле үзидарә органнары арасында үзара 

хезмәттәшлекне тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы Апас муниципаль районындагы 

коллегиаль органның Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары һәм 

Росимуществоның территориаль органы белән җирле үзидарә органнары арасында үзара 

хезмәттәшлеген тәэмин итү буенча Татарстан Республикасы Апас муниципаль районындагы 

коллегиаль орган тарафыннан кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, шулай ук кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына, кече һәм урта эшкуарлык субъектларының, кече һәм урта эшкуарлык 

ӛлкәсендә үсеш институтларының 

Мӛлкәт исемлегеннән тӛшереп калдыруны күздә тотмый торган үзгәрешләр исемлегенә 

кертү тиешле үзгәрешләр кертелгәннән соң 10 эш кӛненнән дә соңга калмыйча гамәлгә 

ашырыла.  

3.7. Вәкаләтле орган тарафыннан әлеге Тәртипнең 3.6 пунктында күрсәтелгән затлардан 

кергән тәкъдимнәрне карау алар кергән кӛннән алып 30 календарь кӛн эчендә гамәлгә ашырыла. 

Күрсәтелгән тәкъдимнәрне карау нәтиҗәләре буенча вәкаләтле орган тарафыннан түбәндәге 

карарларның берсе кабул ителә: 

3.7.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "тәкъдим ителгән мӛлкәт 

турында белешмәләрне тиешле хокукый акт кабул ителгән исемлеккә кертү хакында" 2006 ел, 30 

декабрь, 664нче карары; 

3.7.2. Тиешле хокукый акт кабул итеп, исемлектән тәкъдим кергән мӛлкәт турында 

белешмәләрне тӛшереп калдыру турында; 

3.7.3. Мӛлкәт турында белешмәләрне исемлеккә кертү мӛмкинлеге булмау турындагы 

җавапны дәлилләнгән җибәрү белән тәкъдимнәрне исәпкә алудан баш тарту турында. 

3.8. Мӛлкәтне исемлеккә кертү турындагы тәкъдимнәрне исәпкә алудан баш тарту 

турындагы карар түбәндәге очракларда кабул ителә: 

3.8.1. Мӛлкәт әлеге Тәртипнең 3.3 пункты белән билгеләнгән критерийларга туры килми. 

3.8.2. Хуҗалык алып бару яисә оператив идарә хокукында беркетелгән мӛлкәткә карата 

югарыда санап үтелгән бер яки берничә зат: баланста тотучы, Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты, баланста тотучының мӛлкәте белән алыш-бирешләрне 

килештерергә вәкаләтле ягыннан мӛлкәтне исемлеккә кертүгә ризалык юк. 

3.8.3. Аңа карата аренда шартнамәсен тӛзергә мӛмкинлек бирүче күчемле мӛлкәтнең 

индивидуаль-билгеле билгеләре юк. 

3.9. Вәкаләтле орган, әгәр күрсәтелгән мӛлкәт турындагы белешмәләр исемлегенә КУЭ 

субъектларыннан яисә КУЭ субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче 

оешмалардан әлеге мӛлкәт турында белешмәләр кертелгәннән соң ике ел эчендә алынса, 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль милке турында 

мәгълүматларны исемлектән тӛшереп калдырырга хокуклы: 

- мӛлкәткә ия булу һәм (яки) аннан файдалану хокукларын күчерүне күздә тотучы 

шартнамә тӛзү хокукына аукционда (конкурста) катнашуга, шулай ук КУЭ субъектларыннан 

җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе тӛзү хокукына бер генә гариза да юк; 

- "Конкуренцияне яклау турында" 26.07.2006 ел, № 135-ФЗ Федераль закон, Россия 

Федерациясе Җир кодексы белән каралган очракларда, җир кишәрлекләрен дә кертеп, мӛлкәт 

бирү турында бер генә тәкъдим (гариза) да булмаган очракта. 

3.10. Муниципаль милек турында белешмәләр исемлектән тӛшереп калдырылырга тиеш, 

түбәндәге очракларда: 



3.1.1. Мӛлкәткә карата Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә аны 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль ихтыяҗлары ӛчен куллану 

турында Карар кабул ителде. Мӛлкәтне исемлектән тӛшереп калдыру турындагы карарда 

мӛлкәтне файдалану юнәлеше һәм тиешле карар реквизитлары күрсәтелә; 

3.1.2. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының милек хокукы суд карары 

буенча яисә законда билгеләнгән башка тәртиптә туктатылды; 

3.3. Аның һәлак булуы яки юк ителүе нәтиҗәсендә мӛлкәтнең яшәешен туктату; 

3.1.1.4. Мӛлкәт Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә аның физик яки 

мораль тузуы, авария хәле нәтиҗәсендә файдалану ӛчен яраксыз дип танылды; 

3.1.1.1. Мӛлкәт арендатор тарафыннан "Россия Федерациясе субъектлары дәүләт 

милкендә яки муниципаль милектә булган һәм Арендалана торган кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары милкендәге күчемсез мӛлкәтне читләштерү үзенчәлекләре һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 22.07.2008 елдагы 159-ФЗ 

номерлы федераль закон нигезендә һәм Россия Федерациясе Җир кодексының 39.3 

статьясындагы 2 пунктының 6, 8 һәм 9 пунктчаларында күрсәтелгән очракларда сатып алынды. 

3.11. Вәкаләтле орган үзгәргән, характеристикалары шул рәвешле үзгәргән мӛлкәт 

исемлегеннән тӛшереп калдыра: ул максатчан билгеләнеше буенча файдалану ӛчен яраксыз, 

мондый мӛлкәт КУЭ субъектына яисә КУЭ субъектларына аны капиталь ремонтлауны һәм (яки) 

арендатор тарафыннан реконструкцияләүне тәэмин итә торган шартларда ярдәм 

инфраструктурасын оештыруга бирелгән очрактан тыш. 

3.12. Вәкаләтле орган арендаторга, әлеге Тәртипнең 3.10 пунктында күрсәтелгән нигезләрнең 

берсе килеп чыгу турында мәгълүмат алган кӛннән алып ӛч эш кӛненнән дә соңга калмыйча, 

мӛлкәтне исемлектән тӛшереп калдыру турында Карар кабул итәргә ниятләве хакында хәбәр 

итә. 

4. Исемлекне бастырып чыгару һәм аңа кертелгән мӛлкәт турында мәгълүмат бирү 

 

            4.1. Вәкаләтле орган: 

            4.1.1.«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын 

барлыкка китерүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга бирү ӛчен билгеләнгән муниципаль 

мӛлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару, ел саен бастырып чыгару тәртибен раслау 

турында» гы карарның 2 нче кушымтасы нигезендә, алар расланганнан соң 10 эш кӛне 

эчендә«Йолдыз» («Звезда") газетасында исемлекне яисә үзгәрешләрне бастырып чыгаруны 

тәэмин итә.»; 

4.1.2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының "Интернет" мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә (шул исәптән Ачык мәгълүматлар рәвешендә) исемлекне яки 

исемлеккә үзгәрешләр кертелгәннән соң 3 эш кӛне дәвамында «Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районының муниципаль мӛлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару, ел саен 

ӛстәмәләү һәм бастырып чыгару тәртибен раслау турында " гы карарның 2 нче кушымтасы 

нигезендә, исемлекне яисә исемлеккә үзгәрешләр кертелгәннән соң, исемлек урнаштыруны 

гамәлгә ашыра, кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдәм инфраструктурасын тӛзүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга бирү 

ӛчен билгеләнгән тәртиптә:»; 

            4.1.3."Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү буенча федераль корпорация" акционерлык 

җәмгыятенә исемлек һәм аңа кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр бирә. "Россия 

Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында "Федераль законның 18 

статьясындагы 4 ӛлешендә күрсәтелгән дәүләт мӛлкәте һәм муниципаль мӛлкәтнең расланган 

исемлеге, шулай ук мондый исемлеккә кертелгән үзгәрешләр," кече һәм урта эшкуарлыкны 

үстерү буенча федераль корпорация "акционерлык җәмгыятенә мондый белешмәләрне тапшыру 

формалары һәм аларның составы турында белешмәләр бирү тәртибен раслау хакында" гы 264 

номерлы федераль закон үз кӛченә керде. 
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Татарстан Республикасы   

Апас муниципаль районы Советының  

2019 елның 25 июлендәге 239 номерлы карарына 1 нче кушымта 

 

 

 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 

инфраструктурасын тӛзүче оешмаларга бирү һәм (яки) файдалануга тапшыру  ӛчен 

билгеләнгән Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль мӛлкәте 

исемлеген формалаштыру ӛчен кулланыла торган  мӛлкәтнең тӛрләре 

 

1. Күчемле мӛлкәт: хезмәт итү срогы биш елдан артып киткән, аларның техник 

торышын, икътисади характеристикаларын һәм мораль тузуын исәпкә алып, файдалануга 

яраклы җиһазлар, машиналар, механизмнар, җайланмалар, инвентарь, инструментлар; 

2. Инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтырылган һәм транспорт 

инфраструктурасы объектларына керү мӛмкинлеге булган күчемсез мӛлкәт объектлары; 

3. Аренда шартнамәсе буенча кече һәм урта эшкуарлык субъектына тапшырылган 

мӛлкәтнең гамәлдә булу срогы кимендә биш ел тәшкил итә; 

4. Россия Федерациясе Җир кодексының 11.9 статьясы нигезендә билгеләнгән иң чик 

күләмнәргә туры килә торган, шул исәптән инвестиция эшчәнлеге турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә инвестиция проектларын гамәлгә ашыру ӛчен билгеләнгән 

җир участоклары, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән җир участоклары, аларны бирү буенча 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкара; 

5. Ремонт һәм реконструкцияләнергә тиешле биналар, тӛзелешләр һәм корылмалар, 

шулай ук инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтырылмаган һәм транспорт 

инфраструктурасы объектларына керү мӛмкинлеге булмаган күчемсез мӛлкәт объектлары. 

 

 


