
              Решение                            Карар

                        от 25 июля 2019 года                г.Чистополь
                

                        №  45/6

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы
 Советының 2018 елның 18 июлендәге 35/4
 номерлы «Татарстан Республикасы 
«Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
 милкенә керә торган Россия Федерациясе халыкларының
 мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкярләр)
 бердәм дәүләт реестрына кертелгән файдаланылмый 
торган мәдәни мирас объектлары өчен ташламалы 
аренда түләве билгеләү тәртибен раслау турында" гы 
карарына үзгәрешләр кертү турында

2003  елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы  "Россия  Федерациясендә
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында"гы Федераль закон,
Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Уставы нигезендә Чистай муниципаль районы Советы

КАРАР ИТӘ:

1. Чистай муниципаль районы Советының 18.07.2018 елгы №35/4 номерлы
«Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
милкенә  керә  торган  Россия  Федерациясе  халыкларының  мәдәни  мирас
объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкярләр) бердәм дәүләт реестрына кертелгән
файдаланылмый  торган  мәдәни  мирас  объектлары  өчен  ташламалы  аренда
түләве билгеләү тәртибен раслау турында "гы карарына түбәндәге өстәмәләр
һәм үзгәрешләр кертергә: 

1.1. Преамбуланы киләсе редакциядә бәян итәргә:
 «Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми

принциплары турында «2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендә

Федераль  законның  14.1  статьясындагы  7  пункты,  «Мәдәни  мирас
объектлары  (тарих  һәм  мәдәният  һәйкәлләре)  турында"  2002  елның  25
июнендәге 73-Ф3 номерлы Федераль законның 14.1 статьясындагы 7 пункты)



"Татарстан  Республикасында  җирле  үзидарә  турында  «2004  елның  28
июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы»,

2005  елның  1  апрелендәге  Татарстан  Республикасы  Законының  3
статьясындагы 3 өлешенең 10 пунктчасы

№  60-ТРЗ  «Татарстан  Республикасында  мәдәни  мирас  объектлары
турында»,

“Чистай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы белән»
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Советы.

1.2. Физик һәм физик яктан тәэмин итү тәртибенең 5, 6, 8, 12 пунктларында
юридик  затларга  файдаланылмый  торган  мәдәни  мирас  объектларын

арендага бирү
Татарстан  Республикасы  «Чистай  муниципаль  районы»  муниципаль

берәмлеге  милкенә  караган  канәгатьләнмәслек  хәлдәге  Россия  Федерациясе
халыкларының тарихи һәм мәдәни ядкярләрен (тарихи һәм мәдәни ядкярләрне)
"Татарстан  Республикасы  Мәдәният  министрлыгы  «сүзләрен  тиешле
килешләрдә  «Мәдәни  мирас  объектларын  саклау  буенча  Татарстан
Республикасы комитеты» сүзләренә алмаштырырга.

1.3. Физик һәм юридик затларга арендага бирү тәртибе
файдаланылмый  торган  мәдәни  мирас  объектлары  (тарихи  һәм  мәдәни

ядкәрләр
Татарстан  Республикасы  дәүләт  (муниципаль)  милкендәге

канәгатьләнмәслек хәлдә булган Россия Федерациясе халыкларының) Татарстан
Республикасы «Чистай  муниципаль  районы» муниципаль  берәмлеге  милкенә
түбәндәге эчтәлекле 17 пункт өстәргә:

«17.  Шул ук  вакытта,  мәдәни  мирас  объектын  арендалау килешүе  төзү
белән  бергә,  арендатор  белән,  гамәлдәге  законнар  нигезендә,  мәдәни  мирас
объекты урнашкан җир кишәрлеген арендалау килешүе төзелә.

Җир  кишәрлеген  арендалау килешүе  мәдәни  мирас  объектын  арендалау
килешүе төзелгәннән соң 60 көннән дә соңга калмыйча төзелә.

Әгәр  җир  кишәрлеге  мәдәни  мирас  объектының  фундаменты  буенча
формалашкан булса, җир кишәрлеген арендалау килешүе төзелми. Бу очракта
мәдәни  мирас  объектын  арендалау  килешүенә  мәдәни  мирас  объектының
фундаментын  киселеше буенча  җир  кишәрлегенең  бер  өлеше  өчен  аренда
түләве кертелә.

Аренда килешүе төзү таләп ителми, әгәр җир кишәрлеге формалашмаган
һәм  кадастр  исәбенә  куелмаган  булса,  арендатор  тарафыннан  мәдәни  мирас
объекты янындагы территория файдаланылмый.

Җир кишәрлеге өчен аренда түләве күләме җир кишәрлекләре өчен аренда
түләвен билгеләү тәртибен җайга салучы норматив хокукый актлар нигезендә
арендатор хисабына билгеләнә».

2.  Әлеге  карарны массакүләм мәгълүмат чараларында -  «Чистопольские
известия»  газетасы,  Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми
порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып  чыгарырга  һәм  Чистай  муниципаль
районының рәсми сайтында урнаштырырга (www.chistopol.tatarstan.ru).



3.  Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  Чистай  муниципаль
районы  Советының  законлылык,  хокук  тәртибе  һәм  депутат  эшчәнлеге
мәсьәләләре буенча даими депутат комиссиясенә йөкләргә.

Чистай муниципаль районы башлыгы                                          Д. А. Иванов
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