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Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районыныц «Иске Чишмэ 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, муниципаль милекне 
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1. Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Иске Читттмэ авыл 
Жирлегенецмуниципаль милек реестры турындагы Нигезлэмэсен кушымта 
нигезендэ расларга,
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Иске Чишмэ авыл жирлегенец муниципаль милек реестры турындагы Нигезлэмэсен 
раслау хакында»2014 елныц 23 июлендэге 20 номерлы карарын уз кочен югалткан 
дип танырга.

3. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ игълан итэргэ.
4. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз остемдэ калдырам.
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Татарстан Республикасы 
Тубэн Кама муниципаль районы 
Иске Чишмэ авыл жирлеге Советыньщ 
2019 елныц 20 августнэн 
17 номерлы карарына 
кушымта

Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы 
«Иске Чишмэ авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец 

муниципаль милек реестры турында 
Нигезлэмэсе

1 булек. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Элеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы 
Иске Чишмэ авыл ж;ирлегенец муниципаль милке объектларын исэпкэ алу тэртибен 
(алга таба - Ж^ирлек), Муниципаль милек реестрын формалаштыру Ьэм алып 
баруныц теп принципларын, хисап объектлары турында мэгълумат составын, аны 
ж;ыю тэртибен, эшкэрту тэртибен, реестрны тозудэ Ьэм алып баруда катнашучы 
оешмаларныц вэкалэтлэрен Ьэм ждваплылыгын билгели.

2. Элеге Нигезлэмэдэ Муниципаль милек реестры астында (алга таба - Реестр) 
муниципаль милекне исэпкэ алу объектлары исемлеклэрен Ьэм алар турында 
белешмэлэрне уз эченэ алган муниципаль мэгълумат базаларыныц бердэм 
методологик Ьэм программалы-техник принципларында формалашкан ж;ыелма 
мэгълумат системасы (алга таба - Реестр) ацлана.

3. Реестрда Дирлекнец муниципаль милкендэ булган муниципаль мелкэт 
исэпкэ алынырга тиеш.

4. Реестрларда исэпкэ алу объектлары булып тора:
-  Дирлекнец муниципаль милкендэ булган кучемсез мелкэт (бина, каралты, 

корылмалар яки тезелеп бетмэгэн тезелеш объекты, ж;ир кишэрлеге, торак, торак 
булмаган бина яки аныц билгелэнешенэ зур зыян китермичэ кучеруе мемкин 
булмаганжир белэн нык бэйлэнгэн башка объект яки закон белэн кучемсез молкэткэ 
кертелгэн башка милек);

-  Ж^ирлекнецмуниципаль милкендэ булган кучемле мелкэт, акциялэр, хужалык 
жэмгыятенец яки ширкэтнец устав (ж;ыелма) капиталында елешлэр (кертемнэр) яки 
кучемсез милеккэ карамаган башка мелкэт, шулай ук автоном Ьэм бюджет 
муниципаль учреждениелэренэ беркетелгэн Ьэм «Автоном учреждениелэр турында» 
2006 елныц 3 ноябрендэге 174-ФЗ номерлы федераль закон, «Коммерцияле 
булмаган оешмалар турында» 1996 елныц 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ билгелэнгэн бик кыйммэтле кучемле мелкэт;

-  акциялэре,устав (ж;ыелма) капиталындаелешлэр (кертемнэр)муниципаль 
берэмлеклэрнеке булган муниципаль унитар предприятиелэр, муниципаль



учреждениелэр, хужалык ж;эмгыятьлэре, ширкэтлэр, муниципаль берэмлек аларнын, 
гамэлгэ куючысы (катнашучысы) булган башка юридик затлар.

5. Реестрны алып барырга вэкалэтле Ж^ирлек бурычлы:
-  реестрны алып бару системасына куела торган талэплэрнец Ьэм реестрны 

алып бару кагыйдэлэрен утэуне тээмин иту;
-  реестрга керу хокукларын утэуне Ьэм дэулэт Ьэм коммерция серен саклауны 

тээмин иту;
-  мэгълумати-белешмэ хезмэте курсэту, реестрлардан еземтэлэр биру.

6. Исэпкэ алу объектлары турында мэгълуматлар булып,бу объектларны 
характерлаучы белешмэлэр тора.

7. Муниципаль милек исэбен Ьэм Реестрны алып баруны Жцрлекнец 
башкарма комитеты гамэлгэ ашыра.

2 булек. Реестр структурасы
I

1. Реестр 3 булектэн тора.
1 булеккэ муниципаль кучемсез мелкэт турында мэгълумат керэ, шул 

исэптэн:
-  кучемсез мелкэтнецисеме;
-  кучемсез мелкэт адресы (урнашу урыны);
-  муниципаль кучемсез мелкэтнец кадастр номеры;
-  кучемсез мелкэтнец физик узенчэлеклэрен характерлый торган мэйданы, 

озынлыгы Ьэм (яки) башка параметрлары;
-  кучемсез мелкэтнец баланс бэясе Ьэм исэплэнгэн амортизация (тузу) турында 

мэгълумат;
-  кучемсез мелкэтнец кадастр бэясе турында мэгълуматлар;
-  кучемсез мелкэткэ муниципаль милек хокукы барлыкка килу Ьэм туктатылу 

даталары;
-  кучемсез мелкэткэ муниципаль милек хокукы барлыкка килу (туктату) 

нигезлэре документлары реквизитлары;
-  муниципаль кучемсез мелкэт хокукына ия булу турында мэгъдуматлар;
-  муниципаль кучемсез мелкэткэ карата,аларныц нигезлэрен Ьэм барлыкка килу 

Ьэм туктатылу датасын курсэтеп, билгелэнгэн чиклэулэр (комачаулаулар) турында 
мэгълуматлар.

2. 2 булеккэ муниципаль кучемле мелкэт турында мэгълуматлар керэ, шул 
исэптэн:

-  кучемле мелкэт исеме;
-  кучемле мелкэтнец баланс бэясе Ьэм исэплэнгэн амортизация (тузу) турында 

мэгълуматлар;
-  кучемле мелкэткэ муниципаль милек хокукы барлыкка килу Ьэм туктатылу

даталары; ,
-  кучемле мелкэткэ муниципаль милек хокукы барлыкка килу (туктату) 

нигезлэре документлары реквизитлары;



-  муниципаль кучемле мелкэткэ карата, аларныц нигезлэрен Ьэм барлыкка килу 
Ьэм туктатылу датасын курсэтеп, билгелэнгэн чиклэулэр (комачаулаулар) турында 
мэгълуматлар.

Акционерлык ж;эмгыятьлэре акциялэренэ карата реестрныц 2 булегенэ шулай 
ук мэгълуматлар кертелэ:

-  акционерлык ж;эмгыяте-эмитент исеме, аныц теп дэулэт теркэу нбмеры 
турында;

-  акционерлык ж;эмгыяте чыгарган акциялэр саны (естенлекле акциялэр санын 
курсэтеп) Ьэм муниципаль берэмлекнец устав капиталында елеш кулэме турында, 
процентларда;

-  акциялэрнец номиналь бэясе турында.
Хуж;алык ж;эмгыятьлэренец Ьэм ширкэтлэренец устав (ж;ыелма)

капиталларында елешлэр (кертемнэр) менэсэбэтендэ реестрныц 2 булегенэ шулай 
у к мэгълуматлар кертелэ:

-  хуж;алык ж;эмгыяте, ширкэт, аныц теп дэулэт теркэу номеры атамалары 
турында;

-  хуж;алыкж;эмгыятенец, ширкэтнецустав (ясыелма) капиталыЬэмустав (ж;ыелма) 
капиталындамуниципальберэмлекнецелешекулэметурында,процентларда.

3. 3 булеккэакциялэре, устав (ж;ыелма) капиталында елешлэр (кертемнэр) 
муниципаль берэмлеклэрнеке булган муниципаль унитар предприятиелэр, 
муниципаль учреждениелэр, хуж;алык ж;эмгыятьлэре, ширкэтлэр, муниципаль 
берэмлек аларныц гамэлгэ куючысы (катнашучысы) булган башка юридик затлар 
керэ, шул исэптэн:

-  юридик затныц тулы исеме Ьэм оештыру-хокукый формасы;
-  адресы (урнашу урыны);
-  теп дэулэт теркэу номеры Ьэм дэулэт теркэве датасы;
-  юридик зат (муниципаль берэмлекнец юридик затныц (устав капиталын) 

тезудэ катнашуы)тезу нигезлэре документлары реквизитлары;
-  устав фонды кулэме (муниципаль унитар предприятиелэр ечен);
-  устав (ж;ыелма) капиталында муниципаль берэмлекнец елеш кулэме 

процентларда (хуж;алык ж;эмгыятьлэре Ьэм ширкэтлэре ечен);
-  теп чараларныц (фондларныц) (муниципаль учреждениелэр Ьэм муниципаль 

унитар предприятиелэр ечен) баланс Ьэм калдык бэясе турында мэгълуматлар);
-  хезмэткэрлэрнец исемлек буенча уртача саны (муниципаль учреждениелэр 

Ьэм муниципаль унитар предприятиелэр ечен).
4. 1 Ьэм 2 булеклэр мелкэт терлэре буенча теркемлэнэ Ьэм анда мелкэт белэн 

алыш-бирешлэр турында мэгълуматлар бар. 3 булек затларныц оештыру-хокукый 
формалары буенча теркемлэнэ.

3 булек. Муниципаль милекне исэпкэ алу тэртибе

1. Реестрлар кэгазь Ьэм электрон вариантларда алып барыла. Мэгълуматныц 
курсэтелгэн вариантларда туры килмэгэн очрагында, кэгазьдэге мэгълумат 
естенлеккэ ия.



Реестрлар мэгълуматны урлауны, югалтуны, бозуны Ьэм ялганлауны 
булдырмауны тээмин итэ торган шартларны утэп, чит кешелэр ечен керу мемкин 
булмаган урыннарда сакланырга Ьэм эшкэртелергэ тиеш.

Реестр документлары «Россия Федерациясендэ архив эше турында» 2004 
елньщ 22 октябрендэге 125-ФЗ номерлы федераль закон нигезендэ саклана (Россия 
Федерациясе законнары жыелмасы, 2004, п 43, 4169 ст.; 2006, N 50, 5280 ст.; 2007, N 
49, 6079 ст.; 2008, N 20, 2253 ст.; 2010, N 19, 2291 ст., N 31, 4196 ст.)

2. Исэпкэ алу объектлары Ьэм алар турындагы мэгълуматларньщ узгэруе 
турындагы мэгълуматларны реестрга кертуаньщ турында мэгълумат 1 Ьэм 2 
булеклэргэ кертелергэ тиешле кучемсез Ьэм (яки) кучемле молкэткэ хокук иясенец, 
яки аныц турында мэгълумат реестрныц 3 булегенэ кертелергэ тиешле затныцязма 
гаризасы нигезендэ башкарыла.

Расланган документларныц кучермэлэрен кушып, исэпкэ алу объектларына 
хокук барлыкка килгэннэн, узгэргэннэн яки туктатылганнан сон; 2 атна эчендэгариза 
Башкарма комитетка бирелэ(исэпкэ алу объектлары турында мэгълуматларны 
узгэрту).

Муниципаль берэмлек тарафыннан муниципаль унитар предприятиелэр, 
муниципаль учреждениелэр, хуж;алык ж;эмгыятьлэре Ьэм башка юридик затлар тезу 
турында, шулай ук муниципаль берэмлекнец юридик затларда катнашуы турында 
мэгълуматлар мондый юридик затларны тезу (тезудэ катнашу) турында кабул 
ителгэн карарлар нигезендэ реестрга кертелэ.

Реестрныц 3 булегендэ исэпкэ алынган муниципаль унитар предприятиелэр, 
муниципаль учреждениелэр Ьэм башка затлар турында мэгълуматларны узгэрту 
турындагы язмаларны реестрга керту курсэтелгэн затларныц язма гаризапары 
нигезендэ гамэлгэ ашырыла, аларга мэгълуматларны узгэртуне раслаучы 
документларныц расланган кучермэлэре теркэлэ. Тиешле гаризалар Башкарма 
комитетка исэпкэ алу объектлары турында белешмэлэр узгэргэннэн соц 2 атна 
эчендэ бирелэ.

Муниципаль берэмлек казнасы объектларына карата исэпкэ алу объектлары 
Ьэм алар турындагы мэгълуматларньщ узгэруе турындагы мэгълуматлар реестрга 
муниципаль берэмлек тарафыннан мелкэт сатып алуны раслаучы,молкэткэ 
муниципаль милек хокукы барлыкка килуне, узгэртелуне, туктатылуны, исэпкэ алу 
объектлары турындагы белешмэлэрнец узгэруен раслаучыдокументларныц 
тиешенчэ расланган кучермэлэре нигезендэ кертелэ. Курсэтелгэн документларныц 
кучермэлэре Башкарма комитетка (реестрны алып бару ечен ждваплы вазыйфаи 
затка) муниципаль берэмлекнец молкэткэ хокукы барлыкка килу, узгэрту яки 
туктатылу вакытыннан (исэпкэ алу объекты турында белешмэлэрне узгэрту), 
тиешле документларны рэсмилэштеру очен ждваплы ж;ирле узидарэ органнарыныц 
вазыйфаи затлары тарафыннан 2 атна эчендэ бирелэ.

3. Молкэтнец исэпкэ алу объектларына кермэве яки молкэтнец тиешле 
муниципаль берэмлек милкенэ кермэве ачыкланган очракта, затныц муниципаль 
милеккэ хокукы расланмаган, хокук иялэре тарафыннанреестрга керту ечен 
документлар тапшырылмаган яисэ тулысынча тапшырылмаган очракта,реестрны 
алып барырга вэкалэтле ж;ирле узидарэ органымолкэт турында мэгълуматларны 
реестрга кертудэн баш тарту турында карар кабул итэ.



Исэпкэ алу объекты турындагы мэгълуматларны реестрга кертудэн баш тарту 
турында карар кабул иткэндэ, хокук иясенэ баш тарту турында (аныц сэбэплэрен 
курсэтеп) язма хэбэр ждбэрелэ.

Башкарма комитетныц исэпкэ алу объектлары турындагы мэгълуматларны 
реестрга кертудэн баш тарту турындагы карарына хокук иясе тарафыннан Россия 
Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ шикаять бирелергэ мемкин.

4 булек. Реестрдагы мэгълуматны биру тэртибе

1. Реестрлардагы исэпкэ алу объектлары турында мэгълуматлар ачык 
характерда Ьэм реестрлардан еземтэ рэвешендэ телэсэ кайсы кызыксынган затларга 
бирелэ.

Исэпкэ алу объектлары турында мэгълумат Башкарма комитет тарафыннан 
сорату алынган кеннэн алып 10 кен эчендэ язмача сорату нигезендэ бирелэ. '

5 булек. ЭлегеНигезлэмэне утэмэгэн ечен жавапл ылык

1. Реестр тотучыга мэгълуматны тапшырмаган, вакытында тапшырмаган яки 
тулысынча тапшырмаган, шулай ук дерес булмаган мэгълумат биргэн ечен затлар, 
шулай ук муниципаль учреждениелэр Ьэм муниципаль предприятиелэр житэкчелэре 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ дисциплинар ждваплылыкка тартыла.


