
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

СОВЕТ ТИХОНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МЕНДЕЛЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  

ТИХОНОВО АВЫЛ  

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

 Р Е Ш Е Н И Е                                                              КАРАР 

 

      24 октябрь 2019 ел                                                              № 127    

 

 

                                                                                         

Концессиягә тапшырылырга тиешле  

объектлар исемлеген раслау турында 

 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында" 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законы, 07.12.11 ел, № 416 Федераль 

закон нигезендә – № 115-ФЗ Россия Федерациясенең 21.07.2005 ел, № 115-ФЗ 

«концессион килешүләр турында» Федераль законы, «Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районының Тихоново авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставы, Тихоново авыл җирлеге Советының 2016 ел, 30 июль, 30 нчы 

карары белән «Менделеевск муниципаль районының Тихоново авыл җирлеге 

милкендә булган, концессиягә тапшырылырга тиешле мөлкәт составына керүче 

объектлар исемлеген раслау тәртибен раслау турында"», Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Тихоново авыл җирлеге Советы  

КАРАР ИТТЕ: 

1. Менделеевск муниципаль районының Тихоново авыл җирлеге милкендә 

булган һәм кушымта нигезендә концессиягә тапшырылырга тиешле мөлкәт 

составына керүче объектлар исемлеген расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында 

бастырып чыгарырга һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында 

«Тихоново авыл җирлеге» бүлегендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

Тихоново авыл җирлеге  

Советы Рәисе                                                                   Карманов А.М.   
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Менделеевск муниципаль районының                 

24.10.19 елның 127 номерлы  

Тихоново авыл җирлеге 

Советы карарына кушымта 

 

Менделеевск муниципаль районы Тихоново авыл җирлеге милкендәге мөлкәт 

составына керә торган, концессиягә тапшырылырга тиешле объектлар исемлеге 

 
     N 

п/п 
Объектның 

урнашу адресы 

Объектның тулы 

исеме (мәйданы, 

кв. м. 

күрсәтелеп) 

Объектны 

билгеләү 

Объектның 

Менделеевск 

муниципаль 

районының Тихоново 

авыл җирлеге 

милкендә булуын 

раслый торган 

документлар 

1. 423655 ТР 

Менделеевск 

районы, 

Тихоново авылы 

Тихоново 

авылының 1 нче 

су алу 

скважинасы, инв. 

номеры  №72/89 

су белән 

тәэмин итү 

милек хокукын 

теркәү турында 

таныклык 16 ТА 

368462, 26.11.2004 ел, 

теркәү язмасы 16-27-

6/2004-2692 

2. 423655 ТР 

Менделеевск 

районы, 

Тихоново авылы 

Тихоново 

авылының 2 нче 

артезиан 

скважинасы һәм 

су башнясы, 

инв.номеры № 

72/90 

су белән 

тәэмин итү 

милек хокукын 

теркәү турында 

таныклык 16 ТА 

368467, 26.11.2004 ел, 

теркәү язмасы 16-27-

6/2004-2691 

 

 


