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Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл
жирлегенец кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм урта
эшмэкэрлек субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче
оешмаларга билэу Ьэм (яки) алардан файдалану ечен билгелэнгэн муниципаль
милек исемлеген формалаштыру, алый бару Ьэм бастырып чыгару тэртибен 
раслау турында

«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе 

субъектлары дэулэт милкендэ яки муниципаль милектэ булган Ьэм кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектлары арендалана торган кучемсез милекне аерып алу 

узенчэлеклэре турында "2008 елныц 22 июлендэге 159-ФЗ номерлы Федераль 
закон нигезлэмэлэрен гамэлгэ ашыру максатларында Ьэм Россия Федерациясенец 

аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында" 2008 елныц 22 июлендэге», 
Федераль закон, «Россия Федерациясендэ ящрле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына молкэти ярдэм курсэтуне 
кицэйту максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына 

узгэрешлэр керту хакында» 2018 елныц 3 июлендэге 185-ФЗ номерлы Федераль 
закон, Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 

жцрлеге Уставыныц 34 статьясындагы 1 елешенец 15 пункты нигезендэ 
Зирекле авыл ящрлеге советы карар бирде:

1. Бирелгэннэрне расларга:
1.1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл
лдфлегенец кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче оешмаларга билэу Ьэм 
(яки) алардан файдалану очен билгелэнгэн муниципаль мелкэт исемлеген 
формалаштыру, алып бару Ьэм бастырып чыгару тэртибен

1.2.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлегенец кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче оешмаларга билэу Ьэм 
(яки) алардан файдалану ечен билгелэнгэн муниципаль мелкэт исемлеген 
формалаштыру, алып бару Ьэм бастырып чыгару тэртибенец формасын, массакулэм
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мэгълумат чараларында бастырып чыгару, шулай ук «Интернет» мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ урнаштыру ечен. (2 нче кушымта)

1.3. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
дирлегенец кече йэм урта эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче оешмаларга билэу Ьэм 
шым а^аРДаН У ечен б” нгэн муниципаль милекторлэре(3 нче ку-

2. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авьп 
жцрлеге башкарма комитетын Татарстан Республикасы Алексеевск муниципал] 
районы Зирекле авыл ящрлегенец кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына, кеч( 

эм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм инфраструктурасын барлыкка китеруч( 
оешмаларга (алга таба-исемлек) билэу Ьэм (яисэ) алардан файдалану ечеь 
билгелэнгэн муниципаль милек исемлеген формалаштыру, алып бару, шулай уь 
бастырып чыгару буенча вэкалэтле орган итеп билгелэргэ.

З.Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында» Интернет «мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ, Татарстан 
Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталындагы лщрлек сайтында 
урнаштырырга Ьэм Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районынын 
Зирекле авыл лщрлеге Советы бинасында махсус мэгълумат стендында игълан 
итэргэ. 5. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.

В.А.Данилова

Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл ящрлеге 

башлыгы 
Совет Рэисе
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Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл ж;ирлеге советыныц
18.11.2019
№ 108 лы карарына кушымта 

1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлегенец кече Ьзм урта эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм урта 

эшмэкэрлек субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче 
оешмаларга билэу Ьэм (яки) алардан файдалану очен билгелэнгэн муниципаль 

молкэт исемлеген формалаштыру, алып бару Ьэм бастырып чыгару тэртибе

1 .Гомуми нигезлэмэлэр

1.Олеге тэртип Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл щьрлегенец кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына, кече Ьэм 
урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче 
оешмаларга билэу Ьэм (яки) алардан файдалану очен билгелэнгэн муниципаль 
молкэт исемлеген формалаштыру, алып бару Ьэм бастырып чыгару 
тэртибен,элеге молкэтне озак сроклы нигездэ (шул исэптэн аренда тулэвенец 
ташламалы ставкалары буенча) биру максатларында кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына йэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм курсэту 
инфраструктурасын тезуче оешмаларга (алга таба-ярдэм инфраструктурасын 
оештыру) биру максатларында исемлеккэ кертелэ торган мелкэткэ карата 
талэплэрне билгели.

2. Исемлекне формалаштыру, алып бару, аца узгэрешлэр керту
2.1. Исемлек, узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр Татарстан Республикасы Алексеевск 

муниципаль районы Зирекле авыл ж;ирлеге башкарма комитеты карары (алга таба -  
Башкарма комитет) белэн раслана),

2.2. Исемлекне формалаштыру Ьэм алып бару башкарма комитет тарафыннан 
электрон формада, шулай ук кэгазьдэ башкарыла. Башкарма комитет мэгълуматлар 
исемлегендэге дереслек очен ждвап бирэ.

2.3. Исемлеккэ молкэт турында тубэндэге критерийларга туры килэ торган 
мэгълуматлар кертелэ:

2.3.1. - милек оченче затларныц хокукларыннан (хуждлык алып бару 
хокукыннан, оператив идарэ хокукыннан, шулай ук кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларыныц милек хокукларыннан тыш) ирекле;

2.3.2. - федераль законнар белэн милеккэ карата аны вакытлыча файдалануга 
Ьэм (яки) файдалануга, шул исэптэн арендага биругэ тыю билгелэнмэгэн;

2.3.3. Молкэт дини билгелэнештэге объект булып тормый;
2.3.4. Молкэт капиталь ремонт яисэ реконструкция уткэруне талэп итми, 

тогэллэнмэгэн тозелеш объекты булып тормый, моца ждгрле узидарэ органыныц 
норматив хокукый акты белэн капиталь ремонт, реконструкция, тозелешне
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тэмамлауны талэп итэ торган капиталь тезелеш объектларын арендага биру жайга 
салына торган очрак керми;

2.3.5«Дэулэт Ьэм муниципаль молкэтне хосусыйлаштыру турында» 2001 елныц 
21 декабрендэге 178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ кабул ителгэн муници
паль молкэтне хосусыйлаштыру турында агымдагы елда Ьэм чираттагы чорга кабул 
ителгэн акт, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц 
Зирекле авыл жирлегенец социаль юнэлешле коммерциягэ карамаган оешмаларга 
озак сроклы нигездэ билэугэ Ьэм (яисэ) файдалануга тапшыру очен билгелэнгэн 
молкэте исемлегенэ кертелмэгэн;

2.3.6. - милек авария хэлендэ Ьэм сутелергэ тиешле дип табылмаган;
2.3.7. Милек торак фондына яисэ инженер-техник тээмин иту челтэре 

объектларына керми, аларга торак фонды объекты тоташтырылмаган;
2.3.8. ЖДр кишэрлеге шэхси ярдэмче хужалык, яшелчэчелек, бакчачылык, 

шэхси торак тозелеше алып бару очен билгелэнмэгэн;
2.3.9. ЖДр участогы Россия Федерациясе ЖДр кодексыныц 3911 статьясындагы 

8 пунктыныц 1-10, 13-15, 18 Ьэм 19 пунктчаларында каралган жир кишэрлеклэренэ 
карамый, кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына арендага бирелгэн жир 
кишэрлеклэреннэн тыш, ;
2.3.10. Муниципаль унитар предприятиегэ, хужалык алып бару яки оператив идарэ 
хокукындагы муниципаль учреждениегэ (алга таба -  баланста тотучы) беркетелгэн 
молкэткэ карата элеге молкэтне исемлеккэ керту турында баланста тотучы тэкъдиме 
кертелгэн,шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге Советыныц , тиешле молкэт белэн алыш-бирешне 
килештеругэ, мондый молкэтне кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына Ьэм (яки) 
файдалануга биру максатларында, ярдэм инфраструктурасын тезуче оешмаларга 
биру максатларында исемлеккэ кертугэ язмача ризалыгы;

2.3.11. Милек куллану процессында (кулланыла торган эйберлэр) уз табигый 
узлеклэрен югалткан эйберлэргэ, хезмэт иту срогы биш елдан ким булган молкэткэ 
яки аны Россия Федерациясе законнары нигезендэ биш Ьэм аннан кубрэк елга 
арендага биру рехсэт ителми торган, шулай ук буленми торган эйбернец бер елеше 
булып тормый.

2.4. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 
жирлегенец муниципаль молкэте турында мэгълуматлар тубэндэге очракларда 
исемлектэн тешереп калдырылырга тиеш:

2.4.1. Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ молкэткэ карата 
аны Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 
Жирлегенец муниципаль ихтыяжлары очен куллану турында карар кабул ителсэ. 
Молкэтне исемлектэн тошереп калдыру турындагы карарда молкэтне файдалану 
юнэлеше Ьэм тиешле карар реквизитлары курсэтелэ;

2.4.2. Муниципаль милек хокукы суд карары буенча яисэ законда билгелэнгэн 
тэртиптэ туктатылган;

2.4.3. Аныц улеме яки юкка чыгару нэтижэсендэ мелкэтнец яшэудэн туктавы
2.4.4. Молкэт Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ физик 

яки мораль тузган, авария хэле нэтижэсендэ файдалану очен яраксыз дип танылган;
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2.4.5. Элеге мелкэт «Россия Федерациясе субъектлары дэулэт милкендэге яисэ 
муниципаль милектэге Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан 
арендалана торган кучемсез мелкэтне читлэштеру узенчэлеклэре турында Ьэм 
Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында» 2008 
елныц 22 июлендэге 159-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ Ьэм Россия 
Федерациясе Жир кодексыныц 393 статьясындагы 2 пунктыныц 6, 8 Ьэм 9 

булеклэрендэ курсэтелгэн очракларда аны арендага алучы буларак милеккэ 
алынган.

3. Аида кертелгэн милек турында мэгълумат исемлеген бастырып чыгару Ьэм
биру

3.1. Башкарма комитет :
3.1.1 Зирекле авыл жцрлеге сайтында узгэрешлэр исемлеге ,узгэрешлэр 

расланганнан соц 10 эш коне эчендэ басылып чыга.
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Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл ж;ирлеге советыныц 
18.11.2019
№ 108 лы карарына 

2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл эцирлегенец кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына, кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче оешмаларга 

билэу Ьэм (яки) алардан файдалану очен билгелэнгэн муниципаль мелкэт исемлеген формалаштыру, алып бару Ьэм
бастырып чыгару тэртибенец формасы

№
т/б

Адрес 
(объектный; 

урнашу урыны) 
1”

Кучемсез милек 
объектыньщ 

торе, кучемле 
мелкэт тибы “2”

Исэпкэ 
алынучы 

объект исеме 
“3”

Кучемсез милек турында мэгълумат

Кучемсез милек объектынын, теп характеристикасы “4’
Тибы (мэйданы-яднр 

кишэрлеклэре, 
биналар, булмэлэр 

ечен; озынлыгы, 
кулэме, тирэнлеге- 
корылмалар ечен; 
озынлыгы, кулэме, 

мэйданы, ж;иргэ 
керу тирэнлеге 

проект 
документациясе 

нигезендэ 
тэмамланган тезелеш 

объектлары ечен)

Фактик эйэмияткэ ия/ 
проектлана торган 
эйэмияткэ ия (тезелеп 
бетмэгэн тезелеш 
объектлары ечен)

Улчэу берэмлеге (мэйданы 
ечен-кв. м; озынлыгы 
ечен-м; ж;иргэ керу 
тирэнлеге ечен-м; 
кулэме-куб. м)

Кучемсез милек турында мэгълумат Кучмэ милек турында мэгълумат
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Кадастр и 
Номеры

юмеры"5”
Тибы

Кучемсез
милек

Жир Рехсэт

8

(кадастр,
шартлы,

искергэн)
9

объектыныц 
техник 

торышы “ 6” 
10

tv d 1 t i  ирилис 

11

ителгэн 
куллану торе

“8 “

12____________

Дэулэт теркэу 
билгесе 

(булганда)

13

Модель,
марка

14

Чыгарылыш
елы

15____________

Мелкэт 
составы( 

хуждсы) " 9”

E Z Z I

Арендалау Ьэм тулэусез файдалану 
шартнамэлэре ечен

Аренда хокукы 
яки милеккэ 

тулэусез 
файдалану хокукы 

буду “ 10”
17 18

Килешунец 
гамэлдэ буду 

вакыты 
тэмамланган кен 
(булган очракга)

Хокук иясенец 
исемнэре “11

19

Мелкэткэ хокук 
чиклэнгэн буду 

“ 12 ”

20

Хокук иясенец 
ИННы “13’

21

Элемтэ ечен 
телефон номеры 

14”

22

Электрон почта 
адресы “15”

23



язма нигезендэ, кучемсез м т е к  ечен адвес ¥РСЭТеЛЭ м™ек ечен адре,
УРнашу урыны, Г  ан ы Г Г оеэтм эээп  д ’ ИСЭПТЭН П° ЧТа адресы> аныд 
вэкалэтлэрен башкаручы дэулэт хакимияте™™** ’ МОНДЬШ объект милекчес 
урнашкан урынныц тулы адресы) органы яки жирле узидарэ орган!

ЖиЬазлар, инвентарь, башка кучмэ милек. курсэтелэ. транспорт

мэгълуматлар нигезендэ^ку^ем с^м ш ек к а д ж З в д а  аТа“ ^ аНЬЩ ТУРЫНД:
(муниципаль) милке Реестрында объект атам ягь. I  □  булмаганда -  дэулэ:
тора икэн, аньщ бинада ”  “  бШ“  6y™
милек объектыныц торе курсэтелэ. улмаган очракта кучемсе:

б е р ^ л е ^ ^ ^ к ^ е л т с ^ ^ ш т е к н е ц Б е ^ ^ д э у д а ^ р е е с т ^ ^ м э ^ 01168̂ ° бЪеКТЫНкурсэтелэ. Дэулэт реестры мэгълуматлары нигезендэ

<6> кучемсез милек объектынын техник тпп^ ТГгГ, 
мэгълуматларны уз эченэ яттгян пп^л орышы турындагы актуаль

s ~  Ь ™  — = =  = =
эшлэр) талэп итэ. Милек тэмамланмаган тезелеш объекты бчпг ^  ™  Твр
тезелеп бетмэгэн объект. ™зелеш объекты булган очракта курсэтелэ:

<Ю> «Эйе» яки «ююжурсэтелэ.

(муниципаль) учреждениесе атамасы курсэтетэ УНИТаР Предприятиесе> ДэУлэт

o n e p t ™ ^ ^  хокукында яки
«яисэ»Оператив идарэ хокукы"курсэтелэ. ' УЖалык Mbm баРУхок5™

(муниципаль) учреждениесе очен ген э^^сэтелэ!^  УНИТаР Предприятиесе’ ДэУлэт 
<14>, <15> Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары Ьэм молкэтне аоенлягтям

i i = S E i E = = '
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Алексеевск муниципаль районы
Зирекле авыл жирлеге советыныц
18.11.2019 г 
№ 108 лы карарына 

3 нче кушымта

тарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл
* 7  ке_че Ьэм У!™8 эшмэкэрлек субъектларына, кече йэм урта 
шмэкэрлек субъектларына ярдам курсэту инфраструктурасын тозуче 

шмаларга билау Нам (яки) алардан файдалану очен билгеланган муниципал
милек терлэре

. Кучемле милек: Исемлеккэ керту вакытына биш елдан арткан хезмзт ит 
срогы, икътисади характеристикалар Нам мораль т^зуны исзпкз L 7 h

5 ^  ВД11аЗЛаР’ МаШШ£ШаР’ механизм™Р. жайланмалар, инвентарь

2. Инженер-техник таэмин иту челтарлэрена тоташтырылган Ьэм тпаиспоп- 
нфраструктурасы объектлары керэ ала торган кучемсез милек объектлары-

3. Кече Нам урта эшкуарлык субъектына аренда килешуе буенча тапшьгоылгаь 
мелкэтнен гамалдэ булу срогы кименда биш ел тэшкил ига; тапшырылгаь

4. Россия Федерациясе Жцр кодексыныц 119 статьясы нигезендэ билгеланган иг 
чик кулэмнаргэ туры кила торган авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн 
шул исэптэн инвестиция эшчэнлеге турында Россия Федерациясе законнапы 
нигезендэ инвестиция проектларын гамалга ашыру ечен билгеланган жиг 
кишэрлекларе шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн жир кишэрлекларе аларны бирс 
вакалатларен Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль р а й Г ы и ^ З н р е к т е
авыл жирлеге башкара торган жир кишэрлекларе.

5. Ремонт Ьэм реконструкциялэнергэ тиешле биналар, корылмалар тезелеп 
бетмаган тозелеш объектлары, шулай ук инженер - техник таэмин и ^  ™ Лареш

« Г и л Т о б ъ ™ ”  ^ е к т л а р ы н /к е р а  L L ,

Алексеевск муниципаль районы
Зирекле авы л ж и р л е ге г^  

башлыгы
Совет Раисе Ш л/' 9~ п % ггf/?MDiS 0BET ^  В.А.Данилова

!l<g( tbibCKoro
\ f e \  П0СЕЛЕния т л


