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Карар

№9 15.10.2019 ел.

Татарстан Республикасыньщ 
Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлеге 

муниципаль хосусыйлык реестры турындагы Нигезлэмэне раслау турында

Россия Федерациясенец Гражданлык кодексы, 2003 елньщ 6 октябрендэге “Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруньщ гомуми принциплары турында”гы №131-Ф3 
Федераль законы, 14.11.2002 елдагы “Дэулэт Ьэм муниципаль унитар предприятиелэр 
турында”гы №161-ФЗ Федераль законы, Татарстан Республикасыньщ 2004 елньщ 28 
июлендэге “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында’Ты №45-ЗРТ Законы, 
Татарстан Республикасыньщ Минзэлэ муниципаль районы “Николаевка авыл жирлеге” 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ

1. Кушымта нигезендэ Татарстан Республикасыньщ Минзэлэ муниципаль районы 
Николаевка авыл жирлегенец муниципаль хосусыйлыгы реестры турындагы Нигезлэмэне 
расларга.
2. Гамэлдэге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уземдэ калдырам.

Николаевка авыл жирле 
Башлыгы: А.М.Нуриев

mailto:Nikol.Mnz@tatar.ru


ТР Минзэлэ муниципаль районыньщ 
Николаевка авыл жирлеге Советы 

Карары белэн расланган 
№ 9 15.10.2019 ел.

Татарстан Республикасынын
Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенец 

муниципаль хосусыйлык реестры турында 
Нигезлэмэсе

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1.ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенен муниципаль хосусыйлык 
реестры турындагы гамэлдэге Нигезлэмэ (алга таба -  Нигезлэмэ) ТР Минзэлэ муниципаль 
районы Николаевка авыл жирлегенец (алга таба -  Николаевка авыл жирлеге) муниципаль 
хосусыйлык Реестрын алып бару тэртибен билгели, Россия Федерациясенец Гражданлык 
кодексы, 2003 елныц 6 октябрендэге “Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц 
гомуми принциплары турында’Ты №131-Ф3 Федераль законы, 14.11.2002 елдагы “Дэулэт 
Ьэм муниципаль унитар предприятиелэр турында’Ты №161-ФЗ Федераль законы, Татарстан 
Республикасынын 2004 елныц 28 июлендэге “Татарстан Республикасында жирле узидарэ 
турында’Ты №45-ЗРТ Законы, Татарстан Республикасынын Минзэлэ муниципаль районы 
“Николаевка авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ эшлэнгэн.

1.2. Гамэлдэге Нигезлэмэдэ муниципаль милекнец учет объектлары исемлеген Ьэм 
алар турында мэгълуматларны сыйдырган мэгълуматларныц муниципаль базаларыныц 
бердэм методологик Ьэм программа-техник принципларында формалашкан жыелмасы 
муниципаль хосусыйлык реестры дип ацлашыла.

1.3. ТР Минзэлэ муниципаль районыныц Николаевка авыл жирлеге муниципаль 
хосусыйлык реестрында булган, шулай ук элеге мэгълуматны йертуче мэгълумат хужасы 
булып тора.

Муниципаль хосусыйлык реестрында булган, шулай ук ТР Минзэлэ муниципаль 
районыныц Николаевка авыл жирлеге Советы карары Ьэм гамэлдэге Нигезлэмэ белэн 
билгелэнгэн чиклэрдэ муниципаль хосусыйлык реестрында булган мэгълумат йертучелэр 
тарафыннан ия булу Ьэм файдалануны ТР Минзэлэ муниципаль районыныц Николаевка 
авыл жирлеге Советы гамэлгэ ашыра.

1.4. Муниципаль хосусыйлык реестрын алып баруга чыгымнар ТР Минзэлэ
муниципаль районыныц “Николаевка авыл жирлеге” муниципаль берэмлегенец чыгым 
йеклэмэсе булып тора.

1.5. Муниципаль хосусыйлык реестрын алып бару ТР Минзэлэ муниципаль
районыныц Николаевка авыл жирлеге Советы тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

1.6. Муниципаль хосусыйлык реестрын алып бару тубэндэге мэсьэлэлэрне чишуне 
тээмин итэ:

1.6.1. ТР Минзэлэ муниципаль районыньщ Николаевка авыл жирлеге халкы 
мэнфэгатьлэрендэ муниципаль милек, аныц Россия Федерациясенец гамэлдэге законнары 
нигезендэ максатчан билгелэнеше буенча файдалануныц икътисадый Ьэм социаль 
нэтижэлелегенэ анализ.

1.6.2. Кызыксынган затларны муниципаль хосусыйлык объектлары турында 
муниципаль хосусыйлык реестрында булган мэгълуматлар турындагы мэгълуматлар белэн 
тээмин иту.



2.1. ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенец муниципаль 
хосусыйлык реестрында тубэндэгелэр мэжбури учетка алынырга тиеш:

кучемсез милек (бина, корылма, тезелеш яисэ тэмамланмаган тезелеш объекты 
яисэ торак, торак булмаган бина яисэ кучеру сизелерлек зыян салмыйча мемкин булмаган 
Жир белэн ныклы бэйлэнгэн башка объект яисэ закон нигезендэ кучемсез милеккэ кертелгэн 
башка милек);

ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенец муниципаль 
учреждениелэренэ беркетелгэн, аныц беренчел бэясенэ бэясез рэвештэ аеруча кыйммэтле 
кучемле милек, беренчел бэясе 100000 (йез мец) сум Ьэм аннан да югары булган кучемле 
муниципаль милек

хужалык жэмгыятенец Ьэм ширкэтнец устав (склад) капиталындагы елешлэр 
(кертемнэр), акциялэр;

устав (склад) капиталында ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл 
жирлегенэ караган муниципаль унитар предприятиелэр, муниципаль учреждениелэр, 
хужалык жэмгыятьлэре, ширкэтлэр, акциялэр, елешлэр (кертемнэр).

2.2. Муниципаль хосусыйлык реестрында ТР Минзэлэ муниципаль районы 
Николаевка авыл жирлеге милкенец учеты алып барыла:

гамэлдэге законнар нигезендэ оператив идарэ Ьэм хужалык алып баруы 
хокукында беркетелгэн;

ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенец муниципаль 
казнасын тезегэн, шул исэптэн, жир кишэрлеклэре.

2.3. ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенец муниципаль 
казнасын тезегэн муниципаль милекне формалаштыру, муниципаль милек учетын алып бару 
Ьэм идарэ иту тэртибе авыл жирлеге хакимиятенец карары белэн билгелэнэ.

2.4. Муниципаль милек объектларын учетка алу муниципаль хосусыйлыктагы Ьэр 
объектка индивидуаль реестр номерын бируне уз эченэ ала.

2.5. Реестр номеры мэгълуматлар базасында учет объектыныц тэртип номеры Ьэм 
милек беркетелгэн муниципаль учреждение, муниципаль предприятиенец тэртип (реестр) 
номерыннан тора.

2.6. Муниципаль хосусыйлык реестрына муниципаль хосусыйлык объектлары турында 
мэгълуматлар керту (керту, узгэрту, естэу) ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка 
авыл жирлеге хакимияте тарафыннан рэсмилэштерелэ.

2.7. Муниципаль хосусыйлык объектлары учеты аларны башка объектлардан бертерле 
аерырга мемкин булган шэхси узенчэлеклэрне курсэтеп, аларны тасвирлауны уз эченэ ала.

2.8. Муниципаль хосусыйлык объектларын килешу Ьэм башкача хэл иту алар турында 
мэгълумат муниципаль хосусыйлык реестрына кертелгэннэн соц гамэлгэ ашырыла.

2.9. Муниципаль хосусыйлык реестры Николаевка авыл жирлеге Хакимиятендэ 
саклана торган электрон Ьэм кэгазь саклагычларда алып барыла. Курсэткелгэн 
саклагычларда мэгълумат тэцгэл килмэгэн очракта, кэгазь саклагычлардагы мэгълуматка 
естенлек бирелэ.

2.10. Муниципаль хосусыйлык реестрын алып бару тубэндэге процедураларны уз эченэ
ала:

-  учет объектын муниципаль хосусыйлык реестрына керту;
учет объекты турындагы узгэргэн мэгълуматларны муниципаль хосусыйлык реестрына 

керту;
-  учет объектын муниципаль хосусыйлык реестрыннан тешереп калдыру.

3. Муниципаль хосусыйлык реестрында булган мэгълуматларга узгэрешлэр 
Ьэм (яисэ) остэмэлэр керту, мэгълуматларны керту, тешереп калдыру

2. Муниципаль хосусыйлык реестрын формалаштыру Ьэм алып бару тэртибе



3.1. Муниципаль хосусыйлык реестрында булган мэгълуматларны керту, 
мэгълуматларга узгэрешлэр Ьэм (яисэ) естэмэлэр керту турындагы карарны Николаевка 
авыл жирлеге башлыгы тубэндэгелэр нигезендэ кабул итэ:

Россия Федерациясенец, ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл 
жирлегенец хокукый актлары, норматив хокукый актлары;

Россия Федерациясе законнары нигезендэ хокукларны билгелэуче документлар; - 
законлы кеченэ кергэн суд актларын.

3.2. Милек турында мэгълуматларны муниципаль хосусыйлык реестрына керту Ьэм 
мэгълуматлар узгэру турында язмалар учет объектына хокуклар барлыкка килгэн, узгэргэн 
яисэ туктатылган (учет объекты турында мэгълуматлар узгэру) мизгелдэн2> атна эчендэ 
документларныц кучермэлэрен беркетеп, кучемле Ьэм (яисэ) кучемсез милеккэ хокукка ия 
булучыныц язмача гаризасы нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

Гаризага тубэндэгелэр беркетелэ:
1 нче кушымта нигезендэ, форма буенча юридик затта булган муниципаль хосусыйлык 

(юридик затка милекне беркету турында, терле хокукларда муниципаль милекне юридик 
затка беркету турында (аларга естэмэ килешулэр) килешулэр Ьэм муниципал милекне 
юридик затка тапшыру-кабул иту тиешле актларны беркету турында учеты картасы;

2 нче кушымта нигезендэ форма буенча соцгы еллык бухгалтерлык отчеты датасына 
юридик затта булган муниципаль милек исемлеге;

юридик затныц дэулэт теркэве турында таныклыгы;
юридик затныц уставы;
юридик зат уставына узгэрешлэргэ дэулэт теркэве турында таныклык (булган очракта);
юридик затныц уставына узгэрешлэр яисэ уставный яца редакциясе (булган очракта);
юридик затны салым органнарында учетка кую турында белешмэ;
юридик затка учет кодларын биру турында дэулэт статистика органнарыннан белешмэ;
кучемсез милеккэ юридик затныц хокукларына дэулэт теркэве турында таныклык 

(булган очракта).
3.3. Тапшырылган мэгълуматларныц дереслегенэ шик туган очракта, учет объектын 

муниципаль хосусыйлык реестрына керту процедурасы туктатылып торыла.
Учет объектлары турында мэгълуматларны реестрга керту процедурасын туктатып тору 

(аныц сэбэбен курсэтеп) турында карар кабул ителгэндэ, хокукка ия булучы тарафыннан ай 
эчендэ естэмэ мэгълумат тапшырырга тиешле гариза биручегэ прроцедураны туктатып тору 
турында язмача хэбэр жибэрелэ, бер ук вакытта объектныц муниципаль хосусыйлык 
реестрына керту срогы естэмэ мэгълуматлар тапшырылган кеннэн ике атнага да соцармыйча 
озынайтыла.

3.4. Эгэр милекнец учет объектына карамавы яисэ милекнец муниципаль берэмлек 
хосусыйлыгында булмавы, затныц муниципаль милеккэ хокукларыныц расланмавы, хокукка 
ия булучы тарафыннан реестрга керту ечен кирэкле мэгълуматларныц тапшырылмавы яисэ 
тулысынча тапшырылмавы ачыкланган очракта, Николаевка авыл жирлеге башлыгы милек 
турында мэгълуматларны муниципаль хосусыйлык реестрына кертуне кире кагу турында 
карар кабул итэ.

Учет объекты турында мэгълуматларны муниципаль хосусыйлык реестрына кертуне 
кире кагу турында карар кабул иткэндэ, хокукка ия булучыга кире кагу турында (аныц 
сэбэбен курсэтеп) язмача хэбэр жибэрелэ.

Учет объектлары турында мэгълуматларны муниципаль хосусыйлык реестрына кертуне 
кире кагу турындагы Николаевка авыл жирлеге башлыгы карарына Россия Федерациясе 
законнарында билгелэнгэн тэртиптэ хокукка ия булучы тарафыннан шикаять белдерелергэ 
мемкин.

3.5. Николаевка авыл жирлеге хосусыйлыгында булган милеккэ терле хокукларда ия 
булган юридик зат ел саен отчет елыннан соц килуче елныц 1 апреленэ кадэр муниципаль 
хосусыйлык учетыныц яцартылган карталарын, э узгэрешлэр булган очракта, гамэлдэге 
Нигезлэмэнец 3.2 пунктында курсэтелгэн документларны авыл жирлеге хакимиятенэ 
тапшыра.



3.6. Муниципаль унитар предприятиелэр, муниципаль учреждениелэр, хужальн 
жэмгыятьлэре Ьэм башка юридик затлар булдыру, шулай ук муниципаль берэмлеклэрне! 
юридик затларда катнашуы турында мэгълуматлар гамэлдэге Нигезлэмэнец 3.2 пунктынд: 
курсэтелгэн документларны беркетеп андый юридик затларны булдыру (булдырудг 
катнашу) турында кабул ителгэн карарлар нигезендэ реестрга кертелэлэр.

3.7. Муниципаль унитар предприятиелэр, муниципаль учреждениелэр Ьэм башка затлар 
турында мэгълуматларны узгэрту турында язмаларны реестрга керту мэгълуматларньп 
узгэруен раслаучы документларныц кучермэлэре беркетелгэн курсэтелгэн затларныц язмачг 
гаризалары нигезендэ гамэлгэ ашырыла. Тиешле гаризалар учет объектлары турындг 
мэгълуматлар узгэргэн мизгелдэн 2 атна срок эчендэ Николаевка авыл жирлеге хакимиятенг 
тапшырыла.

3.8. Муниципаль хосусыйлык объектлары турында мэгълуматларны муниципаль 
хосусыйлык реестрыннан тешереп калдыру муниципаль милекне муниципаль 
хосусыйлыктан читлэштеругэ, муниципаль милекне юк итеп, муниципаль хосусыйлык 
объектын ликвидациялэу белэн бэйле рэвештэ башкарыла.

3.9. Николаевка авыл жирлеге казнасына керуче объектлардан тыш, муниципаль 
хосусыйлык объекты турындагы мэгълуматларны муниципаль хосусыйлык реестрыннан 
тешереп калдыру авыл жирлегенец муниципаль учреждениелэренэ беркетелгэн муниципаль 
милекне юк иту тэртибе турында Нигезлэмэ нигезендэ Николаевка авыл жирлеге башлыгы 
курсэтмэсе нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

3.10. Милек турында мэгълуматларны муниципаль хосусыйлык реестрыннан тешереп 
калдыру муниципаль хосусыйлык объектына карата учет Ьэм контрольне гамэлгэ ашыруны 
туктату максатларында, муниципаль хосусыйлык реестрына тиешле язманы керту юлы белэн 
башкарыла.

3.11. Мэгълуматлары муниципаль хосусыйлык реестрыннан тешереп калдырылган 
муниципаль хосусыйлык объектына бирелгэн индивидуаль реестр номеры алга таба 
муниципаль хосусыйлыкныц башка объектларына бирелми.

3.12. Николаевка авыл жирлегенец муниципаль казнасында булган муниципаль 
милекне муниципаль хосусыйлык реестрыннан тешереп калдырганда, муниципаль милектэн 
файдаланучылар тубэндэге документларны тапшыра:

а) юк иту сэбэпле тапшырылган милек исемлегеннэн теп чараларны тешереп 
калдыру турында авыл жирлеге башлыгы адресына оешма житэкчесе имзалаган утенеч язуы;
б) юк ителергэ тиешле объектларныц техник торышы турында тикшеру акты.

3.13. Муниципаль хосусыйлык реестрында булган мэгълуматларга естэмэлэр Ьэм 
(яисэ) узгэрешлэр керту авыл жирлеге хакимиятенец курсэтмэсе белэн рэсмилэштерелэ.

3.14. Муниципаль хосусыйлык реестрында булган мэгълуматларга узгэрешлэр Ьэм 
(яисэ) естэмэлэр керту турында карар кабул итугэ тубэндэгелэр нигез булып тора:

а) учредителе авыл жирлеге булган юридик затларныц оештыру документларына 
билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр;

б) муниципаль милектэн файдаланучы -  юридик затныц оештыру хокукый формасы 
узгэру турында мэгълуматлар;

в) муниципаль милектэн файдалану 1ьэм (яисэ) аны билэу буенча хокуклар узгэру 
турында мэгълуматлар;

г) милекне муниципаль предприятиегэ (муниципаль учреждение) беркету турында 
мэгълуматлар;

д) муниципаль хосусыйлык объектларыныц инвентаризация мэгълуматлары;
е) муниципаль хосусыйлык объектларыныц халэтен узгэрту (бэя билгелэу, техник) 

турындагы мэгълуматлар;
ж) муниципаль хосусыйлык объектларына адреслар биру, узгэрту, юк иту, 

муниципаль хосусыйлык объектларыныц урнашкан урынын билгелэу Ьэм (яисэ) атама биру 
турында курсэтмэлэр.



4. Муниципаль хосусыйлык реестрында булган муниципаль милек турында 
мэгълуматлар тапшыру тэртибе

5.1. Муниципаль хосусыйлык реестрында булган мэгълуматлар турында мэгълумат 
ачык Ьэм Ьэркем керэ алырлык булып тора.

5.2. Мэгълумат кызыксынган затныц язмача гарызнамэсе буенча тубэндэге 
документларны тапшырганда бирелэ:

а) физик затлар ечен -  шэхесне раслаучы документ;
б) юридик затлар ечен -  юридик зат исеменнэн эш итэргэ затныц вэкалэтлэрен 

раслаучы документ.
5.3. Муниципаль хосусыйлык реестрында булган булган мэгълуматлар турында 

мэгълуматлар 3 нче кушымта нигезендэ форма буенча тапшырыла.
5.4. Муниципаль хосусыйлык реестрында булган булган мэгълуматлар турында 

мэгълуматлар (яисэ аны тапшыруны кире кагу турында нигезлэнгэн карар) авыл жирлеге 
Хакимияте тарафыннан язмача гарызнамэ кергэн кеннэн сон ун кеннэн соцармыйча 
тапшырыла.



Николаевка авыл жирлегенец 
муниципаль хосусыйлыгы Реестры 

турында Нигезлэмэгэ 
Кушымта №1

Форма

Юридик затта булган муниципаль хосусыйлык учеты картасы

Дата «__» ______________елга

№ Параметр (реквизит) аталышы Эчтэлек
1 Теп дэулэт теркэу номеры (ОГРН)
2 Юридик затныц тулы аталышы
3 Юридик затныц адресы (урнашкан урыны)
4 ОКПО коды
5 ИНН
6 Житэкченец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме (тулысынча)
7 Контакт телефоны
8 Хезмэт килешуе (номер, дата Ьэм хезмэт килешуе тезегэн 

органны курсэтеп)
9 Югарыда торучы оешмага буйсынуы
10 Устав фонды (капитал), сумнарда
11 Акциялэрнец номиналь бэясе, сумнарда
12 Муниципаль хосусыйлыкта булган акциялэр саны, данэ

13 Топ фондларныц баланс (калдык) бэясе, мец сумнарда
Шул исэптэн: 
житештеруче
Житештеруче булмаган
Кучемсез милек объектлары

14 Тезелеп бетмэгэн объектларныц баланс (калдык) бэясе, мец 
сумнарда

15 Материаль булмаган активларныц баланс ( калдык бэясе) 
бэясе, мец сумнарда

16 Озак сроклы финанс кертемнэре, мец сумнарда
Шул исэптэн, акциялэр (елешлэр, пайлар)

17 Чиста активлар бэясе, мец сумнарда
18 Персоналныц уртача исемлеге, кешелэр.
19 ЖИР кишэрлеге мэйданы, гектарлар
20 Ж иро хокуклар (хосусыйлык хокукы, аренда хокукы, 

хокуклар юк)
21 Муниципаль милек аталышы, номеры йэм беркету турында 

килешу (хужалык алып бару, оператив идарэ иту, бушлай 
файдалану, ышаныч идарэсе, аренда, башкача) (муниципаль 
милекне беркету турында гамэлдэге барлык килешулэр 
курсэтелэ)



22 Муниципаль милекне беркету турында килешугэ естэмэ 
килешулэр номеры Ьэм датасы (гамэлдэге барлык естэмэ 
килешулэр курсэтелэ).

23 Килешу буенча беркетелгэн муниципаль милекнец беренчел 
торгызу бэясе, мец сумнарда

24 Килешу буенча беркетелгэн муниципаль милекнец калдык 
бэясе, мец сумнарда

25 Тиешле карарны Ьэм карар кабул иткэн органны курсэтеп, 
предприятиенец хокукый режимы (гадэти, банкротлык, 
реорганизация, приватизация, ликвидация)

26 Муниципаль милектэн файдаланудан кергэн керемнэр 
(чигерелудэн тыш), мец сумнарда.

27 Товарлар, продукция сатудан, эш, хезмэтлэрдэн кергэн акча 
(НДС, акцизлар Ьэм башка мэжбури тулэулэрдэн тыш), мец 
сумнарда.

28 Чиста табыш, мец сумнарда
29 Муниципаль берэмлек бюджетына узган елда кучерелгэн 

табыш суммасы (дивидентлар суммасы), мец сумнарда.

ЖДтэкче__________________________________
МУ (имза) (Ф.Ис.Ат.ис.)

Баш бухгалтер_____________________________
(имза) (Ф.И.О.)



Николаевка авыл >кирлегенец 
муниципаль хосусыйлыгы 

Реестры турында Нигезлэмэгэ 
Кушымта №2

Форма

Соцгы бухгалтер учеты датасына юридик затта булган муниципаль милек исемлеге 
(дата «____» ______________елга торышы буенча)

Таблица №
Теп дэулэт 

теркэлу номеры 
(ОГРН)

Юридик затныц тулы 
аталышы

Юридик затныц 
адресы (урнашкан 

урыны)

Код
ОКПО

ИНН Муниципаль милекне 
беркету турында 

килешу аталышы, 
номеры Ьэм датасы 
(гамэлдэге барлык 

килешулэр курсэтелэ)

Муниципаль милекне 
беркету турында 
килешугэ естэмэ 

килешенугэ номер Ьэм 
дата (гамэлдэге барлык 

естэмэ килешенулэр)



Таблица № 2

Милек аталышы, 
объектны 

идентиф икациялэу 
номеры

Инвен
тарь
Ьэм

кадастр
номеры

Объектн
ыц

аталышы
Иэм

характер
истика
(катлыл

ык,
тезелеш
материал

лары
Ь.б.)

Урнаш
кан

урыны
(адрес)

Саны Керту
елы

(сатып
алу)

Беренчел- 
торгызу 

бэясе, мец 
сумнарда

Таушалганлык
Калдык 

бэясе, мец 
сумДанэ

яисэп
пого
н
метр
ы

мэйданы (кв.метр) % сум

тому
ми

файда
лы

Янкорма 
Ьэм эчкэ 
кертеп 

тезелгэн 
булмэлэ 

Р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
l.Ten чаралар
1.1.Кучемсез милек 
объектлары
1.2.Биналар
1.1.1 .Производство 
биналары
1.1.1.2.Башка 
биналар
1.1.1.3. Торак 
йортлар
1.1.1.4.Бал ал ар 
учреждениелэре
1.1.1.5.Ял базалары
1.1.2.Корылмалар
1,2.Кучемле милек
1.2.1.Транспорт
1.2.2.Ж|иЬазлар
1.2.3.Башка теп 
чаралар



2.Тэмамланмаган 
тезелеш Ьэм 
урнаштырылмаган 
ЖиЬаз
2.1 .Тэмамланмаган 
тезелеш
2.2 .Урнаштырылма 
ган жиЬаз
З.Материаль 
булмаган активлар
4.0зак сроклы 
финанс кертемнэре
БАРЛЫГЫ:

Ж^итэкче _______________________ тел. '________«__ »
МП (имза) (Ф.Ис.Ат.ис.) (телефон)

20 ел.

Баш бухгалтер тел. «
(имза) (Ф.Ис.Ат.ис.) (телефон)

20 ел.



Николаевка авыл жирлегенен 
муниципаль хосусыйлыгы 

Реестры турында Нигезлэмэгэ 
Кушымта №3

Форма

ТР МИНЗЭЛЭ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЦ НИКОЛАЕВКА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ

Муниципаль хосусыйлык реестрыннан еземтэ

N ____________ "___ " _________ 20___ ел.

Дата «___» _______________ елга Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенец муниципаль хосусыйлыгы Реестрында
тубэндэге муниципаль милек бар:

Хокук объекты:____________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
Хокук субъекты:___________________________________________________________
Хокук торе:_______________________________________________________________
Баланс тотучы:________________________________________________________
Объектка кыскача характеристика:_________________________________________
Мэйдан:_________________________________________________________________
Нигезлэуче документлар:_____________________________________________________
Гамэлдэге хокукны чиклэулэр (чигерулэр):___________________________

МУ

(вазыйфа) (имза) (Ф.Ис.Ат.ис.)


