
Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль милкендәге 

күчемсез мөлкәт объектлары турында 

мәгълүматны бастырып чыгару 

тәртибен раслау хакында  

 

 

Россия Федерациясе Президентының 2018 елның 15 маендагы Пр-817ГС 

номерлы күрсәтмәләре исемлегендәге 2 пунктның «г» пунктчасын гамәлгә 

ашыру максатларында, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Россия Федерациясе субъектлары милкендәге һәм муниципаль милектәге 

объектлар турында мәгълүматны, Кукмара муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге Уставының 49 статьясы нигезендә, бастырып 

чыгаруны һәм актуальләштерүне тәэмин итү өлешендә, Кукмара муниципаль 

районы Нырья авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставының 49 статьясы 

нигезендә, Татарстан Республикасы нигезендә Нырья авыл җирлеге башкарма 

комитеты карар бирә: 

         1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәт объектлары турында 

мәгълүматны (алга таба - тәртип) бастырып чыгару тәртибен кушымта 

нигезендә расларга. 

2. Әлеге карарны ТР Хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырып 

чыгарырга (http://pravo.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районының рәсми сайтында (<url>) урнаштырырга 

.http://kukmor.tatarstan.ru). 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                 В.В.Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Кукмара муниципаль районы  Нырья авыл җирлеге  башкарма комитеты 

 

Нигезләмәсе 
 

26.08.2019                                                                                        № 8 



 
Кушымта  

Кукмара муниципаль районы         Нырья авыл 

җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе  
нигезлемэсенэ 26.08.2019 ел, № 8 

 

Тәртип 

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль милкендәге күчемсез милек объектлары турында 

мәгълүмат бастырып чыгару тәртибе 

 

1. Әлеге тәртип «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

(алга таба - Интернет челтәре) Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль 

районы Нырья авыл җирлеге муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәт 

объектлары турында мәгълүматны, аны алу белән кызыксынган билгесез затлар 

даирәсеннән файдалана алуны тәэмин итү максатларында, бастырып чыгару 

процедурасын билгели. 

2. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль милкендәге күчемсез милек объектлары турында 

мәгълүматны бастырып чыгару өчен Интернет челтәрендәге рәсми сайт булып 

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының рәсми сайты тора 

(<url>). www.kukmor.tatarstan.ru). 

3.Күчемсез милек объектларына карата аларның гамәлгә ашырылган 

Дәүләт теркәү хокуклары булган  күчемсез милек объектлары турында 

мәгълүмат  Бердәм дәүләт реестры һәм күчемсез милек реестрында 

бастырылыргатиеш. 

Россия Федерациясе законнары нигезендә керүе чикләнгән мәгълүмат 

бастырып чыгарылырга тиеш түгел. 

4. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль милкендәге күчемсез милек объектлары турында 

мәгълүмат, объектлар исемлеге рәвешендә, алар турында түбәндәге 

мәгълүматларны күрсәтеп, басылып чыга: 

а) җир кишәрлекләре: 

исем; 

кадастр номеры; 

адрес (урнашу урыны); 

мәйдан; 

Җир категориясе; 

әйбер хокукы төре (мирас итеп алынган кешенең гомерлек хокукы, даими 

(сроксыз) файдалану хокукы); 

объектны чикләүнең (йөкләнешнең) төре (аренда, түләүсез файдалану, 

сервитут); 

б) биналар, биналар:  

исем; 

кадастр номеры; 

адрес (урнашу урыны); 

мәйдан; 

билгеләнеш; 

әйбер хокукы төре (хуҗалык алып бару хокукы, оператив идарә хокукы); 

http://www.kukmor.tatarstan.ru/


объектны чикләүнең (йөкләнешнең) төре (аренда, түләүсез файдалану); 

в) Корылмалар: 

исем; 

кадастр номеры; 

адрес (урнашу урыны); 

төп характеристикалар (озынлыгы, тирәнлеге, ятманың тирәнлеге, 

мәйданы, Күләме, Биеклеге, төзелеш мәйданы); 

билгеләнеш; 

әйбер хокукы төре (хуҗалык алып бару хокукы, оператив идарә хокукы); 

объектны чикләүнең (йөкләнешнең) төре (аренда, бушлай файдалану). 

5. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль милкендәге күчемсез милек объектларының басылып 

чыккан Исемлеге кызыксынган затлар тарафыннан күчемсез милек объектлары 

турында актуаль белешмәләр (шул исәптән Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы Нырья авыл җирлеге муниципаль милеге реестрында 

исәпкә алынмаган белешмәләр) алу мөмкинлеге турында белешмә мәгълүмат 

белән тулыландырыла) дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль 

хезмәтенең Интернет челтәрендәге рәсми сайтында мәгълүмати сервислар 

ярдәмендә Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан «ачык кадастр 

картасы» һәм «онлайн режимында күчемсез милек объектлары буенча Белешмә 

мәгълүмат». 

6. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль милкендә булган күчемсез милек объектлары турындагы 

мәгълүматларны бастырып чыгару Татарстан Республикасы Кукмара 

муниципаль районы Нырья авыл җирлегенең муниципаль милеге реестрында 

исәпкә алына торган белешмәләр нигезендә башкарыла. 

       7. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Нырья авыл 

җирлеге муниципаль милкендә булган күчемсез милек объектлары турында 

бастырылган мәгълүматны актуальләштерү Нырья авыл җирлеге башкарма 

комитеты тарафыннан квартал саен, отчеттан соң килүче айның 10 числосына 

кадәр башкарыла. 

 

 

 

 


