
кукмара муниципапъ районы Оркеш авыл )цирлеге башкарма комитеты

нигезламасе

26 авryст 2019 ел

Татарстан Ресгryбликасы Кукмара
муниципtlлъ районы Оркеш авыл

щирлеге муниципаль милкендэге
кIчемсез молкат объектлары турында
магьлyматны бастырып чыгару
тартибен раслау хакында

Россия ФедерациrIсе Президентыныц 2018 елныц 15 маендагы Пр-817гс

номерлы кYрсэтмэлэре исQщцIегендэге 2 пунктныц (гD rryнктчасын гамэпгэ

ашыру максатларында, <<интернеD) мегьлyмат-телекоммуникация челтарендэ

россия Федерациясе субъектлары милкендэге haM муницип€tпь милектэге

объектлар турында магьлyматны, Кукмара муниципапь районы Оркеш авыл

щирпеге муниципагrь берамлеге Уставыныц 49 статьясы нигезендэ, бастырып
.lrr.upyrы hэм актуЕIJIълоштерYне тээмин итY олешендэ, Кукмара муниципаль

раИоны Оркеш авыл яtирлеге муниципаль берэмлеге Уставыныц 49 статьясы

,пr..a."дэ, Татарстан Республикасы Оркеш авыл щирлеге башкарма комитеты

карар бирэ:
1. turup.ruH Республикасы Кукмара муниципа;rь районы Оркеш авыл

жирлеге муницип€лль милкендэге кyчемсез молкэт объектлары турында

мэьлtматны (алга таба - тэртип) бастырып чыгару тэртибен кушымта

нигезендэ расларга.
2. олеге *upap"", ТР Хокукый мэьпtматныЦ рэсми порт€tлында бастырып

чыгарырга (http:фravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Ресгryбликасы Кукмара

муницип€tJIь районыныц рэсми сайтында урнаштырырга
(http :/Лrчkmоr.tаtаrstап. ru).

Башкарма комитет житэкчесе о.Ш.оглэмова
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Кушымта
Кукмара муниципаJIь райошl Оркеш авыл

щирлеге башкарма комитеlы щrпэкчесе
нигезлемэсенэ 26.08,2019 ел, Ns 23

Тэртип
татарстан Ресгryбликасы Кукмара муниципаль районы Оркеш авыл

щирлеге муницип€lлъ милкендэге к!чемсез милек объектлары турында

магьлyмат бастырып чыгару тартибе

1. олегетэртип<Интернет)магьлt,мат-тепекоммуникациячелтэренда
(аlrга таба - Интернет челтэре) Татарстан Республикасы Кукмара муницип€lль

раЙоны Оркеш авыл х{ирлеге муниципЕtль милкендэге кIчемсез молкет

ъб"a*"пuр", 
"ур"r"да 

мэгьлIматны, аны алу белэн кызыксынган билгесез затлар

дu"р...""ан 
-файдагrана 

ЕLлуны тээмин итY максатларындq бастырып чыгару

процaдурасын билгели. '++

2. Татарстан Республикасы Кукмара муниципапь районы Оркеш авып

щирлеге муниципаль милкендэге кr{емсез милек объектлары турында

1a.*nyrurr", бu.r"rрып чыгару очен Интернет челтэрендаге рэсми сайт булып

Татарстан Республикасы КукЙара муниципЕlлъ районыныц рэсми сайты тора (

.

з.кучемсез милек объектларына карата ,шарныц гамэлгэ ашырылган

щаупэт теркэy хокукJIары бупган кyчемсез милек объектлары турында

мэгълtмат Берлэм дэyлэт реестры hэм кyчемсез милек реестрында
бастырылыргатиеш

Россия Федерациясе законнары нигезенда

бастырып чыгарылырга тиеш тyгел.
KepYe чикJIэнган мэьJцмат

4. Татарстан Республикасы Кукмара муниципЕlJIь

щирлеге муниципЕшь милкендэге кучемсез милек

мэгьлlмат, объектлар исемлеге рэвешенда, аJIар

мэгьлtматларны кlрсэтеп, басылып чыга:

а) щир кишэрлекJIэре:
исем;
кадастр номеры;
адрес (ур"а-у урыны);
майдан;
)(ир категориясе;
эйбер хокукы торе (мирас итеп алынган кешенец гомерлек хокукы, даими

(сроксыз) файдалану хокукы) ;

объектны чикJIэYнец (йоклэнешнец) торе (аренда, тYлаYсез файдалану,

сервитут);
б) бинагlар, бинатlар:

ffiН* номеры;
адрес (урrrа-у урыны);
майдан;
билгепэнеш;
айбеР хокукЫ торе (хуlIцалык €tпыП бuру хокукы, оператив идарэ хокукы);

рйоны Оркеш авыл
объектлары турында
турында тубэндэге



объектны чикJIэyнец (йекланешнец) торе (аренда, тyлэyсез файдалану);
в) Корылмалар:
исем;
кадастр номеры;

-адрес(урнашу 
урыны);

топ характеристикалар (озынлыгы, тирэнлеге, ятманыц тирэнлеге,
мэйданы, Кулэме, Биеклеге, тозелеш мэйданы);

билгеланеш;
эйбер хокукы торе (хухqалык Еlлып бару хокукы, оператив идарэ хокукы);
объектны чиклэlнец (йоклэнешнец) торе (аренда, бушлай файдапану).
5. Татарстан Республикасы Кукмара муницип€tль районы' Оркеш авыл

щирлеге муниципЕшь милкендэге кIчемсез милек объектларыныц басылып
чыккан Исемлеге кызыксынган затлар тарафыннан к\цемсез миiек объектлары
турында актуаль белешмэлар (шул исэптэн Татарстан Республикасы Кукмара
муниципаль районы Оркеш авыл щирлеге муницип€tль милеге реестрында
исэпка апынмаган белешм.riф) алу момкинлеге турында белецлrла мэгълIмат
белэн тулыландырыла) дэyлэт теркэве, кадастр hэм картография федераль
хезмэтенец Интернет челтэрендаге рэсми сайтында мэгьлiмати сервислар
ярдэменда Кучемсез милекнец Бердэм даyлэт реестрыннан ((ачык кадастр
картасы) hэм <<онлайн режимында кlчемсез милек объектлары буенча Белешмэ
мэгьлlмат).

6. Татарстан Республикасы Кукмара муницип€шь районы Оркеш авыл
щирлеге муницип€шь милкендэ булган кrIемсез милек объектлары турындагы
мэгьлlматпарны бастырып чыгару Татарстан Ресгryбликасы Кукмара
муниципаль районы Оркеш авыл щирл9генец муниципЕlпь милеге реестрында
исэпкэ €lлына торган белешмэлэр нигезендэ башкарыла.

7. Татарстан Ресгryбликасы Кукмара муницип€rль районы Оркеш авьш
х(ирлеге муниципаль милкендэ бупган кучемсез милек объектлары турында
бастырылган мэгьлyматны акту€л.пьлештерy Оркеш авыл х(ирлеге башкарма
комитеты тарафыннан квартап саен, отчеттан соц килrIе айныц 10 числосына
кадар башкарыла.


