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кrrемсез молкэт объектлары турында
мэьJI!матны бастырып
тэртибен раслау хакында

Россия Федерациясе Президентыныц 2018 елныц 15 маендагы Пр-817ГС

чыгару

Кукмара муниципаль районы Кэркэr{ авыJI х(ирлеге башкарма комиТеТы

нигезлэмэсе

26.08.2019

Татарстан Ресгryбликасы Кукмара
муниципаJIь районы Кэркэуч авыл
п(ирлеге муниципzLль милкендаге

номерлы кyрсэтмэлэре исемпегендэге 2 пунктныц (с) пунктчасыН гаМэЛГЭ

ашыру максатларында, <Интернет) мэгълyмат-телекоммуникация челтаренДэ
Россия Федерациясе субъектлары милкендэге hэм муниципаJIь милектэГе
объектлар турында мэьлyматны, Кукмара муниципаJIь районы КэркаУч аВыл

жирлеге муниципалъ берэмлеге Уставыныц 49 статьясы нигезенда, бастырЫП

чыгаруны hэм акту€Lлълэштер1тIе тээмин итy олешендэ, Кукмара мУнициПztЛЬ

районы Кэркэуч авыл я(ирлеге муниципаль берэмлеге Уставыныц 49 статъяСЫ

нигезендэ, Татарстан Республикасы нигезендэ Кэркэуr авыл п{ирпеге башкарма
комитеты карар бира:

1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Кэркэlч авыл

я{ирлеге муниципЕlль милкендэге кyчемсез молкэт объектлары турында
магьлyматны (алга таба _ тэртип) бастырып чыгару тэртибен кушымта
нигезендэ расларга.

2. Олеге карарны ТР Хокукый мэьлlматныц рэсми порт€lJIында бастырып
чыгарырга (http:фravo.tatarstan.ru haM Татарстан Республикасы Кукмара
муниципчtJIь районыныц рэсми сайтында (<чr1>) урнаштырырга
.http :/&ukmor.tatarstan.ru).

Кэркэl.ч
башкарма к М.Ф.Зэйнетдинов

,&



Кушымта
Кукмара муниципаJIь райоtш
aBbIJI щирлеге башкарма комитеты
нигезлемэсенэ 26.08.2019 ел, М 17

Кэркэlч
щитэкчесе

Тэртип
татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Кэркауч авыл}цирлеге муницип€Lпъ милкендэге кlч емс ез милек о б""*rпчр"i.ур"r"дч

маьлyмат бастырып чыгару тартибе 
L J '

1, олегетэртип<Интернет))мэгълYмат-телекоммуникациячелтарендэ

|жr'i ;*:*::: -":.::::l 
jй iЫ' il."уоrикасы Кукм ар а муницип€lJIъ

\rzul.t Е(iез заТЛаР

ffi:ffi}};::,"*;#ff:#а 
€LJIуны теэмин итy максатларында, бастырып чыгарупроцедурасын билгели.

2.

I:rУj#:_::::*::::11_tу_|маRа муниципЕlJIъ районы кэркэуч;,;;;;;;а#;;, ;Ё#I;МаГъл\.Матньт бяr:.гrr?.'т_тп ттттпляt, л-_л-- тт \rJrcrP.Dl IуРЫНЛа
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1<url]). www.kukmor.tatarstan.ru).

1"-Т"'#:r Ji:,::"::"*rorp_r"u карата €Lпарныц гамэлгэ ашырылган

бастырылъIргатиеш.
мэгълyмат Бердэм дэyлат реестры hэм к\л{емсез милек реестрында

россия Федерациясе законнары нигезендэ kepye чикJIэнган мэгълlматбастырьш чыгарылырга тиеш тyгел.
4. Татарстан Республикасы Кукмара муниципалъ районы Кэркэlч авылщирлеге муницип.пъ милкендаге кr{емсез милек объектлары турындамэгълlмат, объектлар исемлеге рэвешенде, алар турында ryбэндэгемэгьлyматларны кyрсэтеп, басылып чыга:
а) lкир кишэрлеклэре:
исем;
кадастр номеры;
ацрес (урнашу урыны);
мэйдан;
Щир категориясе;

1.

эйбер хокукы торе (мирас итеп аJIынган кешенец гомерлек хокукы, даими(сроксъв) файдалчrу rопупui; ;

..our|r]lr'fo" 
ЧИКЛЭYНеЦ (йоклэнешнец) торе (аренда, тyлаyсез файдалану,

б) бина_гrар, биналар:
исем;
кадастр номеры;
адрес (урнашу урыны);
мэйдан;
билгелэнеш;



эйбер хокукы торе (хужалык алып бuру хокукы, оператив идарэ хокукы);
объектны чикJIэyнец (йоклэнешнец) торе (аренда, тyлэyсез файдалану);
в) КорылмrLлар:
исем;
кадастр номеры;
адрес (урнашу урыны);
топ характеристикЕUIар (озынлыгы, тиранлеге, ятманыц тирэнлеге,

майданы, Кулэме, Биеклеге, тозелеш мэйданы);
билгеланеш;
эйбер хокукы торе (хухlалык stJIып бару хокукы, оператив идарэ хокукы);
объектны чикJIэlнец (йоклэнешнец) торе (аренда, бушлай файдалану).
5. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Кэркэlч авыЛ

жирлеге муницип€tль милкендэге кr{емсез милек объектларыныц басылып
чыккан Исемлеге кызыксынган затлар тарафыннан к!чемсез милек объектлары
турында акту€шь белешмэлар (шул исэптэн Татарстан Республикасы Кукмара
муниципалъ районы Каркэlч авыл х(ирлеге муниципаJIь милеге реестрында
исэпкэ €tлынмаган белешмэлэр) алу момкинлеге турында белешмэ мэьлyмат
белэн тулыландырыла) дэyлэт теркэве, кадастр hэм картография федераль
хезмэтенец Интернет челтэрендэге рэсми сайтында мэгълyмати сервислар
ярдэмендэ Кlпrемсез милекнец Бердэм дэyлэт реестрыннан ((ачык кадастр
картасы) hэм <<онлайн режимында к!чемсез милек объектлары буенча Белешмэ
мэгълlмат>.

6. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Кэркэ!ч авыл

жирлеге муниципЕlJIь милкенда булган кlчемсез милек объектлары турындагы
мэьлlматларны бастырып чыгару Татарстан Ресгryбликасы Кукмара
муниципаль районы Кэркэr{ авыл жирлегенец муниципаJIь милеге реестрында
исэпкэ zшына торган белешмэлэр нигезендэ башкарыла.

7. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Кэркэlч авыл
)цирлеге муниципапь милкендэ булган к!чемсез милек объектлары турында
бастырылган мэьJцrматны акту€lльлэштерy Кэркэуч авыл жирлеге башкарма
комитеты тарафыннан KBapTulJI саен, отчеттан соц килr{е айныц 10 числосына
кадар башкарыла.


