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саба муниципаль районы Эзмэ авыл щирлегенец муниципаль милек исемлегенэ
кертелгон милкен, шул исэптан щир участокларын да(шэхси ярдэмче хркалык

алып бару, яшелчочелек, бакчачылык, шохси торак тезелеше ечен билгелангэн

щир кишэрлеклареннэн тыш), еченче 3атлар хокукыннан а3ат ителгэн (хуцалык

алып бару хокукыннан, оператив идарэ хокукыннан, шулай ук кече hэм урта
эшмокэрлек субъектларыныц молкэти хокукларыннан'тыш) кече hэм урта
эшмэкэрлек субъектлары на я рдэм и нфраструктурасы н барл ы кка китерyче

оешмаларга арендага hэм (яки) куллануга тапшыру очен билгелэнгэн, муниципаль

милек исемлегено кертелгэн милкен арендага биру Тэртибен раслау турында

Эзмэ авыл щирлеге территориясендэ Кече hoM урта эшмокэрлек

субъектларына, районныц кече hэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдом

инфраструктурасын тезyче оешмаларга молкэти ярдам кyрсэтy макс?тында,

кРоссия Федерациясендэ жирле Yзидарэ оештыруныц гомуми

принципларытурында> 2003 елныц б октябрендоге 13,t-Ф3

номерлыФедеральзаконныц 15 статьясына, (россия Федерациясендэ кече

hэмуртаэшкуарлыкныYстерYтурында) 2оо7 елныц 24 июлендэге 209-Фз

номерлыФедеральзаконныц 18 статьясынатаянып, Саба муниципаль районы
Эзмо авыл }цирлеге Советы элеге мэсьэлоне хэл иторгэ КАРДРкылды:

1, Саба муниципаль районы Эзмэ авыл жирлегенец муниципаль милек

исемлегенэ кертелгэн милкен, шул исэптэн жир участокларын да(шэхси ярдамче

хркалык алып бару, яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак те3елеше очен

билгелангэн щир кишэрлеклэреннэн тыш), еченче затлар хокукыннан а3ат ителгэн

(хрцалык алып бару хокукыннан, оператив идара хокукыннан, шулай ук кече hэм

урта эшмэкэрлек субъектларыныц мелкати хокукларыннан тыш) кече haм урта

эшмокэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын барлыкка китерyче

оешмаларга арендага hэм (яки) куллануга тапшыру очен билгеланган, муниципаль

милек исемлегенэ кертелгэн милкен арендага бирy Тортибен расларга.(теркэлэ)

2. Саба муниципаль районы Эзмэ авыл жирлегенец муниципаль милек

исемлегено кертелгэн милкен, шул исэптэн жир участокларын да(шэхси ярдемче

ху}калык алып бару, яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак тезелеше ечен



билгелэнгэн )цир кишарлеклэреннэн тыш), оченче затлар хокукыннан азат ителгэн

(хрцалык алып бару хокукыннан, оператив идаро хокукыннан, шулай ук кече haM

урта эшмакэрлек субъектларыныц молкэти хокукларыннан тыш) кече hэм урта
эшмокэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын барлыкка китерyче

оешмаларга арендага hэм (яки) куллануга тапшыру ечен билгелэнгэн, муниципаль

милек исемлегена кертелгэн милке исемлеген формалаштыру, алып бару hэм

бастырып чыгару Тэртибен расларга. (теркэла)

3. Эзма авыл }цирлеге башкарма комитетына Саба муниципаль районы Эзмо
авыл }кирлегенец муниципаль милек исемлегена кертелган милкен, шул исэптэн

)цир участокларын да(шахси ярдэмче хрцалык алып бару, яшелчочелек,

бакчачылык, шэхси торак тезелеше очен билгелангэн }кир кишэрлеклэреннэн
тыш), оченче затлар хокукыннан азат ителгон (хуцалык алып бару хокукыннан,

оператив идара хокукыннан, шулай ук кече hэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц
молкати хокукларыннан тыш) кече hэм урта эшмакорлек субъеКтларына ярдаМ

инфраструктурасын барлыкка китерyче оешмаларга арендага hэм (яки) куллануга

тапшыру очен билгелэнгэн, муниципаль милек исемлегенэ кертелгон милке

исемлеген эзерлоргэ.

4. олеге карарны <интернет> магълyмат-телекоммуникация челтэрендэ
татарстан Республикасы хокукый моrълyмат расми порталында тубэндаге адрес
буенча: httр://рrачо.tаtаrstап.гu haM Саба муниципаль районы Эзмо авыл

жирлегенец рэсми сайтында тубандэге адрес буенча: http://ýaby,tataгstan,rulizma
бастырып чыгарырга.

5л олеге карарныц yталешен тикшереп торуны yз остемдо калдырам.

Авыл цирлеге ба А.Р.Шайхетдинов



расланган
Эзмэ авыл }кирлеге
Советыныц 25,10.2019 елгы Ns 27
карары белан

Саба муниципаль районы Эзмэ авыл цирлегенец муниципаль милек исемлегенэ
кертелгон милкен, шул исэптэн }цир участокларын да(шэхси ярдэмче хуцалык

алып бару, яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак тозелеше ечен билгелэнгэн
щир кишэрлеклареннэн тыш), еченче затлар хокукыннан азат ителгэн (хрцалык

алып бару хокукыннан, оператив идарэ хокукыннан, шулай ук кече haM урта
эшмакарлек субъектларыныц молкэти хокукларыннан тыш) кече hэм урта
эшмэкэрлек субъектлар ына я рдэм и нфраструктурасы н барл ыкка китерyче

оешмаларга арендага hэм (яки) куллануга тапшыру ечен билгелонгэн, муниципаль
милек исемлегенэ кертелгэн милкен арендага биру Тартибе

1 . Гомуми нигезлэмэлэр.

1.1. Саба муниципаль районы Эзма авыл щирлегенец муниципаль милек
исемлегено кертелгон милкен, шул исэптэн }цир участокларын да(шахси ярдэмче
хрцалык алып бару, яцелчочелек, бакчачылык, шахси торак тезелеше очен
билгелэнгон }кир кишэрлеклареннэн тыш), оченче затлар хокукыннан азат ителгэн
(хрцалык алып бару хокукыннан, оператив идарэ хокукыннан, шулай ук кече hэм
урта эшмокарлек субъектларыныц мелкоти хокукларыннан тыш) кече hэм урта
эшмакэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын барлыкка китерyче
оешмаларга арендага hэм (яки) куллануга тапцыру ечен билгелонгон, муниципаль
милек исемлегена кертелгэн милкен арендага биру Тэртибе Россия Федерациясе
Грахцанлык кодексы, 2003 елныц б октябрендэге 131 номерлы "Россия
Федерациясендэ щирле yзидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында"
Федераль законы, 2007 елныц 24 июлендэге 209-Ф3 нчы номерлы"Россия
Федерациясендо кече haM урта эшмэкарлекне ycтepy турында", 2006 елныц 26
июлендаге 135-Ф3 номерлы "Конкуренцияне яклау турьнда" Федераль закон,
Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актлары haM Саба муниципаль

районы hэм Саба муниципаль районы Эзмэ авыл щирлеге муниципаль хокукый
актлары белан туры китереп эшлэнгон.

1,2, Исемлеккэ кертелгон милекнец милекчесе булып Эзмэ авыл }кирлеге тора.
1.3. Исемлекне формалаштыру, алып бару, мэ>цбури бастырып чыгару тортибе

Эзмэ авыл щирлеге Советы карары белэн билгелано.
1.4. Тэртип Саба муниципаль районыныц Эзмэ авыл щирлеге милкендэ булган

муниципаль милек, шул исаптэн )цир кишэрлекларе (шахси ярдэмче хркалык
альlп бару, яшелчачелек, бакчачылык, шэхси торак тозелеше ечен билгелангэн
)цир кишэрлеклэреннэн тыш) еченче затларныц (хрцалык алып бару хокукыннан,
оператив идарэ хокукыннан, шулай ук кече hoM урта эшкуарлык субъектларыныц
молкати хокукларыннан тыш) арендага бирy процедурасын билгели.), кече hoM

урта эшкуарлык субъектларына hэм кече haM урта эшкуарлык субъектларына
ярдэм инфраструктурасын тезyче оешмаларга (алга таба - исемлек) haM мондый



молкэтне аренда ryлэвенец тацламалы ставкалары буенча кече hэм урта
эшкуарлык субъектларына арендага бирy шартларын билгели,

1.5. Муниципаль милекне арендага бируче булып Саба муниципаль районыэзмэ авыл щирлеге муниципаль милекчесенец вокалэтлэрен гамолго ашырырга
вокалэтле орган тора.

1.6. Исемлеккэ кертелгэн молкэтне арендалаучылар-авыл хркалыгы
кооперативлары булган яки социаль эhэмиятле эшчэнлек торлере белэн
шогыльланyче яки социаль эhомиятле эшчэнлек белон билгелэнган муниципаль
программалар (ярдомче программалар) белэн шегыльлэнyче кече hэм уртаешкуарлык субъектлары, моца <<россия Федерациясендэ кече hoM урта
эшкуарлыкны YcTepY турында) 2007 елныц 24 июлендэге 209-Ф3 номерлы
Федераль 3акон ниге3ендэ ярдом кyрсателэ алмый торган кече hoM урта
эшкуарлык субъектларыннан тыш, исемлеккэ керэ алалар.

1,7, Саба муниципаль районы Эзмэ авыл щирлеге территориясенде
эшчанлекнец остенлекле торлэрен кyзда тоткан муниципаль программалар
(Ярдэмче программалар) булмаган очракта, Эзмэ авыл щирлеге башкарма
комитеты тарафыннан социаль эhэмияткэ ия эшчэнлек терлэре билгелонэ.

2. Муниципаль милекне арендага биру
2.1. Исемлеккэ кертелгэн мелкэтне арендалау килешмэлоре тозy исемлеккэ
(алга таба _ торглар) кертелгэн молкэтне арендалау килешмэлэре тозy хокукына
аукциоН формасында ачык сату натижэлэре буенча башкарыла.
2.2, Арендалаучы сатуЛарнЫ оештыру hэм уткэру функциялэрен башкара.
2.3. Торгларны yткэрy, исемлеккэ кертелгэн мелкатне арендалау
шартнамэлэрен To3y торгларны yткерy нэтижэлере буенча гамелдэге законнарда
билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла.
2.4. Кече hэм урта ощкуарлык субъектлары тарафыннан сатуларда катнацуга
гари3алар бирy, гари3ага кушып бирело торган доlryментларга талоплэр,
сатуларда катнашудан баш тарту ечен нигезлэр аукцион турындагы документлар
белэн билгеланэ.
2,5. Исемлеккэ кертелгон муниципаль молкэтне арендалаучы еченче затларга
субаренда килешyе фенча y3 хокукларын hэм бурычларын муниципаль молкатнец
гомуми арендалана торган майданыныц 30 процентына кадэр житкерерге хокуклы.
2.6. Арендатор муниципаль молкэтне <Россия Федерациясендо кече hoM урта
эшкуарлыкны YстерY турында)2007 елныц 24 июлендаге 209-ФЗ номерлы
Федераль 3аконда билгелонгон тыюларны yтоy царты белен бары тик максатчан
билгелэнеше буенча гына файдаланырга тиеш.
2,7, Исемлеккэ кертелгон молкэткэ карата шартнамалэр тезелэ торган Срок
кименда биш ел тэшкил " итарго тиец. Килешу срогы мондый шартнамэ
тозелгэнчего кадэр бирелгэн, билэу hэм (яки) файдалану хокукын сатып алучы
затныц гаризасы нигезендо киметелерго мемкин.

3, Аренда тyлэве hэм аны KepTy тортибе
3,1. Исемлеккэ кертелгэн молкэтне арендалау килешмалэре ечен муниципаль
милеК очеН аренда тYлове кYлэме торгларны Yткэрy нотижэлоре буенча
билгелонэ,



З.2, Аренда килещмэсенец башлангыч бэясе бэялау эшченлеге турындагы
Россия Федерациясе законнары нигезендэ эзерлангэн аренда тyлэвенец базар
боясен бэялау турындагы хисап нигезендэ билгелэнэ.
3.3. Исемлеккэ кертелгон мелкотне арендалау килешмэсе тозегэндэ, биш ел
срокка арендатор тарафыннан тyлэy кертело:
- аренданыц беренче елында аренда килешyендэ билгелэнгэн аренда тyлэвенец
0 проценты;
- аренда килешyенде билгелэнгэн аренда ryлэве кyлэменец 0 проценты;
- оченче елда аренда килешyендэ билгелэнгэн аренда тyлэвенец 25 проценты;
- дyртенче елда аренда килешyендо билгелэнгэн аренда ryлэвенец 50 проценты;
- бишенче елда аренда килешyендэ билгелэнгэн аренда тyлэве кyлэменнэн 75
процент тэшкил итэ.
3.4. Исемлеккэ кертелгэн мелкатне арендалау килешмэсе тозегандо яца срокка
арендатор тарафыннан 100 процент кyлэмендэ аренда тyлэве кертело.
3.5. Килешуне вакытыннан алда озган очракта, арендаторга, сатуларны yткэрy
нэти}калэре буенча билгелэнгэн базар баясеннан чыгып, мелкэт белон
файдалануныц ботен вакытын тулысынча тyлэргэ кирэк.
3.6. Муниципаль милекне файдаланган ечен аренда тyлове Саба муниципаль
районы Эзмэ авыл }кирлеге бюджетына кyчерелэ,



расланган
Эзма авыл щирлеге
Советыныц 25.10.2019 елгы Ns 27
карары белэн

Саба муниципаль районы Эзмэ авыл )цирлегенец муниципаль милек исемлегенэ
кертелгэн милкен, шул исэптэн жир участокларын да(шохси ярдэмче хркалык

алып бару, яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак тезелеше ечен билгелонган
)цир кишэрлеклэреннон тыш), еченче затлар хокукыннан азат ителгэн (хрцалык

алып бару хокукыннан, оператив идарэ хокукыннан, шулай ук кече hэм урта
эшмэкэрлек субъектларыныц мелкэти хокукларыннан тыш) кече hoM урта
эшмэкорлек субъектлар ы на я рдем и н фраструктурасы н ба рл ы кка китерyче

оешмаларга арендага heM (яки) куллануга тапшыру ечен билгелэнгэн, муниципаль
милек исемлегено кертелгон милке исемлеген формалаштыру, алып бару haM

бастырып чыгару Тэртибе

1. Гомуми нигезломэлэр.

1,1. Олеге тэртип Саба муниципаль районы Эзмэ авыл жирлегенец шэхси
ярдэмче хущалыгын, яшелчэчелекне, шэхси торак тозелешен алып бару ечен
билгелонгэн )цир кишерлеклэреннэн тыш), оченче затларныц (хрцалык алып бару
хокукыннан, оператив идарэ итy хокукыннан, шулай ук кече hэм урта эшкуарлык
субъектларыныц молкэти хокукларыннан тыш) ирекле муниципаль милек, шул
исоптон жир кишэрлеклэре исемлеген (шэхси ярдэмче хркалык алып бару,
яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак тезелеше ечен билгелэнгэн щир
кишэрлеклэреннан тыш) формалаштыру, алып бару hэм мощбури бастырып
чыгару ысулын билгели), кече hэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм
инфраструктурасын тезyче оешмаларга (алга таба - исемлек) идарэ итугэ haM
(яиса) файдалануга биру ечен билгелонгон тартиптэ, озак сроклы нигездэ, шул
исоптон ташламалы шартларда, <Россия Федерациясендэ кече hэм урта
эшкуарлыкны ycTepy турында)2007 елныц 24 июлендэге 209-Ф3 номерлы
Федераль закон нигезендэ, аларга мелкэти ярдэм KypcaTy максатларында алып
бару ысулын билгели.
1.2. Исемлекне формалаштыру Саба муниципаль Рhйоныныц Эзмэ авыл
жирлеге башкарма комитеты hoM Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районыныц Молкат haM >цир меносабатлоре палатасьl белан берлекто Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районыныц Мелкат hэм )цир монэсэбэтлэре
палатасы тарафыннан башкарыла

2. Исемлекне формалаштыру тэртибе.

2.1, Олеге Тартипнец 2,2 пунктында кyрсателган, оченче затларныц башка
хскукларыннан (хрцалык альIп бару хокукыннан, оператив идарэ xoKyKblHHaH
тыш) ирекле булган, шулай ук Саба муниципаль районы Эзмэ авыл жирлеге
казнасы милкеннан булган муниципаль молкет исемлегеннон тезел9,
2,2. Кече hэм урта эшкуарлык субъекты тарафыннан арендалана торган
мелкат исемлегенэ кертелгон до молкэтне керryгэ арендаторныц тиешле
тэкъдимне, шули сэптэн (дэyлэт яисэ муниципаль милектэ булган hэм кече



haM урта эшкуарлык субъектлары арендалана торган кyчемсез молкэтне

тартып алу yзенчэлеклере турында hэм Россия Федерациясенец аерым закон

актларына Yзгарешлор KepTY хакында)) 22,07,2008 ел, Ns 159-Ф3 Федераль

закон нигезламэларе турындагы магьлyматны yзэченэ алган тиешле

тэкъдимне жибэрy юлы белэн язма ризалыгын алырга кирок. -.сатып алуга

остенлекле хокукны гамэлгэ ашыру тэртибенэ карата, шулай ук молкэт

исемлегена кертелгэн молкэтне арендалаучы кече hэм урта эшкуарлык

субъектлары очен ташламалар турындагы мэгьлyматны гамэлгэ ашыру

тэртибенэ карата,
2.3. Дрендага бирелгон мелкэтне исемлектэн тешереп калдьцу ryрындагы
карар' милекне исемлектэн тошереп калдыру, аныц hэлак булуы яки юк

ителYе, шулай ук арендатор тарафыннан Ns159-Ф3 3акон нигезендэ милекне

сатып алу кебек хэллорго бэйле очраклардан тыш, арендаторныц язма

ризалыгы булганда кабул ителэ,
2,4, Исемлеккэ молкэт турында тYбэндэге критериЙларга туры килэ торган

мэгьлyматлар кертелэ:
1) оченче затларныц хокукларыннан (хрцалык алып бару хокукыннан,

оператив идарэ хокукыннан, шулай ук кече hэм урта эшкуарлык

субъектларынь;ц мелкати хокукларыннан тыш) ирекле молкат);

Zi федераль законнар молкэтенэ карата аны в_акытлыча билоyгэ hэм (яки)

файдалануга, шул исэптон арендага бируге тыю билгелэнмегэн;
3) мелкот дини билгелонештэге объект булып тормый;
4) мелкот капиталь ремонт яисэ реконструкция yткэрyне талэп итми, тозелеп

бетмагэн объеш булып тормый, моца капиталь ремонт, реконструкция,
тезелешне тэмамлау талэп ита торган капиталь те3елеш объектларын

арендага бирy жайга салынган очрактан тыш;

5) uдэулэт hэм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында> 21,12,2001 ел,

Ns 178-Фз Федераль закон нигезендэ кабул ителган муниципаль милекне

хосусыйлаштыру планы агымдагы елда haM чираттагы чорга кертелмэген,

шулай ук ачык-хокукый белем бирy милкенец социаль юнэлешле

коммерциячел булмjган оешмаларга озак сроклы нигезда файдалану
гатапшыру ечен билгелэнгон исемлегенэ кертелмогэн; милеккэ карата

милекченец еченче затка муниципаль милекне хосусыЙлаштыру фрында
башка карар кабул ителмэгэн.;
6) молкэт аварйя халендэ hэм сутелергэ тиешле дип танылмаган;

7) мелкот торак фондына карамый haM торак фонды объекты тоташтырылган

инженер_техник тээмин иryчелтэре объекты булып тормый;
8) >циркишэрлегешэхсиярдэмчехркалыкалып бару, ящелчэчелек, бакчачылык,

шэхситорактозелешеоченбил гелан мэгэн ;

9) хqиР кишарлеГе, РоссиЯ Федерациясе )t{иркодексыныц 39.11 статьясындагы

8'пунiтынr,i t-lo, lз-t5, 18 hэм'19 пунктчаларында каралган, кече hey урта
эшкуарлыкка арендага бирелган жир кишэрлеклэреннэн тыш, щир

кишэрлекларена керми;
10) муниципаль унитар предприятиегэ хркалык алып бару яисэ оператив

идарЭ итY хокуКrirда bep*erenroц молкЭткэ карата, хущалыкалып бару яки

оператив идара хокукында булган муниципаль учре}цениего_оператив идара

хокукында кYрсэтелгэн молкэтне исемлеккэ KepTY турында баланста тотучы

токъдим, шулай ук тиешле молкэт белон алыш-бирешне килештерyгэ,

милекне исемлеккэ кертyга вакалэтле Саба муниципаль районы эзмэ авыл

башкарма комитетыныц язма ризалыгы такъдимителэ, ;

11) молкэТ кулану процессында (кулланыла торган _эйберлэр) уз та_бигый

Yзлекларен югалткан эйЬерлэргэ, хезмат итY срогы биш елдан ким булган



молкэтко яки аны Россия Федерациясе аконнары нигезенда биш hэм аННаН

кубрэк елга арендага биру рехсэт тиелми торган молкэткэ керми, шулай ук
атмосфера кицлекларенец беролеше булып саналмый.;
'12) кучмэ молкэт yзено карата аренда шартнамэсен яиса башка гра}ýцан-
хокукый Шартнамэне тезергэ момкинлек бируче индивидуаль-билгеле беР
билгеларга ия;
13) еч елдан кимрэк вакыт эчендэ кече haM урта эшкуарлык субъекты
тарафыннан арендалана торган мелкэткэ карата арендатор Вэкалетле
органныц 2.4 пунктында кyрсэтелгэн тэкъдименэ щавап итеп исемлекка
кертyго каршылыклар щибэрмэгэн. элеге тортип;
14) мелкэтко карата аренда килешyе яисэ башка килешy те3елгэн, аНыЦ
гамэлдэ булу срогы кимендэ биш ел тэшкил итэ.
2.5. Исемлекко 2,4 пунктында кyрсателгон критерийларга туры кила торгаН
тубандоге молкэт кертелэ. элеге тэртип:
1) кучемле молкэт: исемлеккэ Kepтy датасына биш елдан артык хезМаТ ИтY

вакыты исэпко алынган щиhазлар, машиналар, механизмНар, >цайланмалаР,
инвентарь, кораллар, аларныц техник торышын, икътисадый
характеристикаларын hэм мораль тузуын исэпкэ алып эксплуатациягэ яраКлы
инструментлар;
2) инженер-техник таэмин итy челтэрлоренэ тоташтырылган hэм тРанСпОРТ

инфраструктурасы объектларына кера ала торган кyчемсез молкот
объектлары;
3) торак пунктлар чиклэрендэ булган административ, сэyдэ яки офис
максатлары очен файдаланырга планлаштырылган кyчемсез милек
объектлары;
4) муниципаль унитар предприятиега хрцалык алып бару яиса оператив идарэ
итy хокукында, тиешле хркалык алып бару яисэ оператив идарэ хокукында
булган муниципаль учре}цениегэ оператив идарэ хокукында, кyрсотелган
молкэтне исемлеккэ KepTy турында баланста тотучы тэкъдиме буенча, шУЛай

ук тиешле молкэт белэн алыш-бирешне килештерyгэ вэкалэтле Саба
муниципаль районы Эзмэ авыл башкарма комитетыныц я3ма рИ3алЫГЫ
булганда, мелкэтне исемлеккэ KepTy буенча баланста тотуЧЫ МУНИЦИПаЛЬ

учре}цениегэ оператив идарэ хокукында беркетелгэн молкэт,
5) Россия Федерациясе )t{ир кодексыныц 119 статьясы ниге3ендэ билгеЛЭНГан,

шул исэПтан инвеСтициЯ эшчонлеге турында Россия Федерациясе 3аконнары
нигезендэ инвестиция проектларын гамалгэ ашыру ечен билгелангэн иц чик

кyлэмнарго туры килэ торган, шулай ук доyлат милке чиклонмагон щир

участоклары, шул исэптан авыл ху}калыгы билгелэнешендэге х{ир

кишарлеклоре.
2.6. Муниципаль унитар предприятиегэ ху}калык алып бару яки оператив
идарэ итy хокукында беркетелгэн муниципаль милек муниципаль

учреж,дениегэ оператив идарэ хокукында кyрсэтелган предприятие яки

учрещцение тэкъдиме буенча haM тиешле милек белэн алыш-бирешне
килештерYго вэкалэтле Саба муниципаль раЙоны Эзма авыл башкарма
комитеты ризалыгы белэн исемлеккэ кертелэ.
2.7. Мелкатне исемлектан тошереп калдыру тубондаге очракларда
башкарыла:
,1) Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртипто мелкэткэ карата

аны муниципаль ихтыяжлар очен куллану турында Карар кабул ителде.
мелкотне исемлектан тошереп калдыру турындагы карарда мелкэтне

файдалану юнэлеше hэм тиешле карарныц реквизитлары кyрсэтеле.



2) муниципаль милек хокукы суд карары буенча яиса 3аконда билгелэнгэн
башка тортиптэ ryктатылды;
3) аныц hэлак булуы яки юк ителyе нэтижосендо молкэтнец яшэyен ryктату;
4) молкот Россия Федерациясе законнарында билгелангон тэртИптэ аныЦ

физик яки мораль тузуы, авария хэле нэтижэсендо файдалану ечен яраксыз

дип танылды;
5) молкатнец Сан hэм сыйфат характеристикаларын yзгарry, аныц

натищэсендо элеге молкэт уз билгеленеше буенча файдалану очен яраксы3га

оверелэ;.
6) Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы составына керyче

шэrrар 
'trэм 

авыл щирлеклере милкенэ билгелэнгэн тэртиптэ федераль
lиrп"**э, Татарстан РеспУбликасы милкенэ, Саба муниципаль районы
милкенэ, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы составына
керyче шэhэр hэм авыл щирлеклоре милкенэ х{ир кишэрлеклэре бирy;;

7) гамэлдэге законнар нигезенде аренда шартнамэлэре тезелмэгэн

муниципаль молкатне арендалау шартнамосен тозy хокукына еч тапкыр

uу*цrоrr.р (конкурслар) уткэру. олеге молкоткэ карата аны алга таба

файдалану буенча идарэ карары кабул ителэ.
2.8. Мелкэт исемлеге Саба муниципаль районы Эзмэ авыл жирлеге
башкарма комитеты карары белэн раслана.

3. Исемлекне алып бару тэртибе.
3.1. Исемлекне алып бару Саба муниципаль районы Эзмэ авыл жирлеге
башкарма комитеты hэм Татарстан Республикасы Саба муниципаль

районirныц Мелкат hoM жир монэсэбэтлоре палатасы белан берлепэ
кэгазьдэ hэм электрон формада башкарыла
з,2, Исемлек тyбэндеiе белешмэлэрне Yз эченэ алган реестрдан гыйбарат:

- тэртип буенча номер;
- молкэтнец реестр номеры;
- муниципаль Кучемсез мелкэтнец урнашу урыны;
- кyчемсез милек объешы тере;
_ мелкэтнец идентификацион белешмэлэре (кадастр номерr,_л: б )); .t

_ мелкэт характеристикасы (мэйданы, катлыгы, озынлыгы h. б.));

- муниципаль мцлек исеме;
- молкат хркасы;
- милеккэ карата чиклэyлор (авырлык) турында мэгьлyмат,

4. Исемлекне бастырып чыгару тэртибе.

4.1, Исемлек haM аца кертело торган Yзгэрешлэр (Интернет) могьлYмат_

телекоммуникация челтерендэ Татарстан Республикасы хокукый мэгълyмат

рэсми порr"п",rд" тубандэге адрес буенча: httр://qгаvо,tаtаrstап.ru, Саба

|иуrrцrп"ль районы Эзмэ авыл жирлегенец <Интернет "челтэренда тубэндэге

.др"" буенча урнашкаН рэсмИ сайтында: http://saby.tatarstan,ru/izma hэм

массакyлэм мэгълyмат чараларында Саба муниципаль районы Эзмэ авыл

щирлеге башкарма комитеты тарафыннан, исемлек расланганнан яки аца

Yзгэрешл"р *"рrепгоннен соц, 10 эш коненнэн дэ соцга калмыйча бастырып

чыгарылырга тиеш


