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Р Е Ш Е Н И Е                                                                            К АРАР 

25.09.2019            № 148 

 

«Концессиягә тапшырылырга тиешле  

объектлар исемлеген раслау турында»  

карарга үзгәрешләр кертү хакында 

 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 06.10.2003 № 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су 

белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында» 07.12.11 № 416 – ФЗ номерлы 

Федераль закон, Россия Федерациясенең «Концессион килешүләр турында» 

21.07.2005 № 115-ФЗ номерлы Федераль законы, «Татарстан Республикасы 

Татар Чаллысы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, «Менделеевск 

муниципаль районы Татар Чаллысы авыл җирлеге милкендәге мөлкәт 

составына керүче объектлар исемлеген раслау тәртибен раслау турында» 

30.09.2016  №41, Татар Чаллысы авыл җирлеге Советы карары нигезендә 

Татар-Чаллысы авыл җирлеге советына тапшырылырга тиешле мөлкәт 

исемлеген раслау тәртибен раслау хакында 

 

 Карар итте: 

1. "Концессиягә тапшырылырга тиешле объектлар исемлеген раслау 

турында»2016 елның 16 декабрендәге 48 номерлы карарына үзгәрешләр 

кертергә. 

2.  Менделеевск муниципаль районының Татар Чаллысы авыл җирлеге 

милкендә булган һәм №1 кушымта нигезендә концессиягә тапшырылырга 

тиешле мөлкәт составына керүче объектлар исемлеген тулыландырырга һәм 

расларга. 

3. Әлеге карарны Менделеевск муниципаль районының рәсми 

порталында «Татар Чаллысы авыл җирлеге» бүлегендә бастырып чыгарырга 

һәм ТР хокукый мәгълүмат порталында урнаштырырга. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

Татар Чаллысы авыл җирлеге Советы рәисе                                                                                             

Кузнецова Т.П. 



 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Менделеевск муниципаль районының Татар Чаллысы авыл 

җирлеге милкендә булган, концессиягә тапшырылырга тиешле 

мөлкәт составына керүче объектлар исемлеге 
 

     

N 

п/п 

Объектның урнашу адресы Объектның тулы 

исеме (мәйданы, 

кв. м күрсәтелә) 

Объектны 

билгеләү 

Объектның Менделеевск 

муниципаль районының 

Татар Чаллысы авыл 

җирлеге милкендәге 

булуын раслый торган 

документлар 

1 423641, Менделеевск районы, 

Тат. Чаллысы авылы 

Суүткәргеч, 

озынлыгы 2745 м. 

су белән 

тәэмин итү 

БДКМРдан 2019 елның 

12 июленнән өземтә, 

Кадастр номеры 

16:27:001342 

2 423641, Менделеевск районы, 

Тат. Чаллысы авылы 

Канализация, 

озынлыгы 731 м. 

су үткәрү БДКМРдан 2019 елның 

11 июленнән өземтә, 

Кадастр номеры 

16:27:040104:348 

3 423641, Менделеевск районы, 

Тат. Чаллысы авылы, Җиңү 

ур. 

Җир кишәрлеге: 

чистарту 

корылмалары 

астында, мәйданы 

210 кв.м. 

су үткәрү Хокукны дәүләт 

теркәвенә алу турында 

таныклык 10.04.2013 ел, 

16-АМ 112017 сериясе 

 

 

 


