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                                                                               Лҽке авыл җирлеге Советы                  

                                                                               карары белҽн   расланган    

                                                                               2019 елның13нче ноябре, № 22 

                                                                                     

 

ФОРМАЛАШТЫРУ, АЛЫП БАРУ ҺҼМ БАСТЫРЫП ЧЫГАРУ ТҼРТИБЕ 

КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШМҼКҼРЛЕК СУБЪЕКТЛАРЫНА, КЕЧЕ ҺҼМ УРТА 

ЭШМҼКҼРЛЕК СУБЪЕКТЛАРЫНА ЯРДҼМ КҤРСҼТҤ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫН ТҾЗҤЧЕ ОЕШМАЛАРГА  ИЯ БУЛУ  ҺҼМ 

(ЯКИ) ФАЙДАЛАНУГА БИРҤ ҾЧЕН БИЛГЕЛҼНГҼН ЛҼКЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ  МУНИЦИПАЛЬ МИЛЕК ИСЕМЛЕГЕ 

 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

Ҽлеге тҽртип Лҽке авыл җирлеге башкарма комитетынең кече һҽм урта 

эшмҽкҽрлек субъектларына, кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына, кече 

һҽм урта эшкуарлык субъектларына ярдҽм кҥрсҽтҥ инфраструктурасын 

тҿзҥче оешмаларга (алга таба -) ия булу һҽм (яки) алардан файдалануга бирҥ 

ҿчен билгелҽнгҽн муниципаль милек исемлеген формалаштыру, алып бару 

һҽм бастырып чыгару кагыйдҽлҽрен билгели – Исемлек), кҥрсҽтелгҽн 

мҿлкҽтне озак сроклы нигездҽ (шул исҽптҽн аренда тҥлҽвенең ташламалы 

ставкалары буенча) бирҥ максатларында исемлеккҽ кертелҽ торган мҿлкҽткҽ 

карата талҽплҽр, кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына һҽм кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектларына ярдҽм кҥрсҽтҥ инфраструктурасын тҿзҥче 

оешмаларга (алга таба – ярдҽм инфраструктурасын оештыру).  

2. Исемлекне формалаштыру, алып бару, аңа ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

2.1. Исемлек, ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр Лҽке авыл җирлеге Советы карары 

белҽн раслана. 

 2.2. Исемлекне формалаштыру һҽм алып бару Лҽке авыл җирлеге башкарма 

комитеты, (алга таба – вҽкалҽтле орган) электрон формада, шулай ук кҽгазьдҽ 

башкарыла. Вҽкалҽтле орган мҽгълҥматлар исемлегендҽ булган 

мҽгълҥматларның дҿреслеге ҿчен җавап бирҽ. 

2.3. Исемлеккҽ мҿлкҽт турында тҥбҽндҽге критерийларга туры килҽ торган 

мҽгълҥматлар кертелҽ: 

2.3.1. Милек ҿченче затларның хокукларыннан (хуҗалык алып бару 

хокукыннан, оператив идарҽ хокукыннан, шулай ук кече һҽм урта 



эшмҽкҽрлек субъектларының мҿлкҽти хокукларыннан тыш) ирекле рҽвештҽ 

ирекле рҽвештҽ.); 

2.3.2. Федераль законнар мҿлкҽтенҽ карата аны вакытлыча файдалануга һҽм 

(яки) файдалануга, шул исҽптҽн арендага бирҥгҽ тыю билгелҽнмҽгҽн; 

2.3.3. Мҿлкҽт дини билгелҽнештҽге объект булып тормый; 

2.3.4. Мҿлкҽт капиталь ремонт яисҽ реконструкция ҥткҽрҥне талҽп итми, 

тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объекты булып тормый, моңа капиталь ремонт, 

реконструкция, тҿзелешне тҽмамлау талҽп итҽ торган капиталь тҿзелеш 

объектларын арендага бирҥ җайга салынса, ;  

2.3.5. «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында» 

21.12.2001 ел, № 178-ФЗ Федераль закон нигезендҽ кабул ителгҽн 

муниципаль милекне хосусыйлаштыруны планлаштыру турындагы 

чираттагы актка, шулай ук Лҽке авыл җирлеге милкенҽ тапшыру ҿчен 

билгелҽнгҽн исемлеккҽ кертелмҽгҽн.; 

2.3.6. Милек авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ тиешле дип танылмаган; 

2.3.7. Милек торак фондына яисҽ инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽре 

объектларына керми, аларга торак фонды объекты тоташтырылган; 

2.3.8. Җир кишҽрлеге шҽхси ярдҽмче хуҗалык, яшелчҽчелек, бакчачылык, 

шҽхси торак тҿзелеше алып бару ҿчен билгелҽнмҽгҽн;  

2.3.9. Россия Федерациясе Җир кодексының 3911 статьясындагы 8 

пунктының 1-10, 13-15, 18 һҽм 19 пунктчаларында каралган җир 

кишҽрлеклҽре, кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына арендага бирелгҽн 

җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, ; 

2.3.10. Муниципаль унитар предприятиегҽ, хуҗалык алып бару яки оператив 

идарҽ итҥ хокукында булган муниципаль учреждениегҽ (алга таба-

муниципаль унитар предприятиегҽ) беркетелгҽн мҿлкҽткҽ карата; – (баланс 

тотучы), ҽлеге мҿлкҽтне исемлеккҽ кертҥ турында баланста тотучы тҽкъдим, 

шулай ук тиешле мҿлкҽт белҽн алыш-бирешне килештерҥгҽ вҽкалҽтле Лҽке 

авыл җирлеге башкарма комитетының язма ризалыгы, мондый мҿлкҽтне кече 

һҽм урта эшкуарлык субъектларына һҽм (яки) файдалануга бирҥ 

максатларында, кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына, ярдҽм 

инфраструктурасын тҿзҥче оешмаларга бирҥ максатларында исемлеккҽ кертҥ 

турында тҽкъдим Тҽкъдим тҽкъдим тапшырылды.; 

2.3.11. Милек куллану процессында (кулланыла торган ҽйберлҽр) ҥз табигый 

ҥзлеклҽрен югалткан ҽйберлҽргҽ, хезмҽт итҥ срогы биш елдан ким булган 

мҿлкҽткҽ яки аны Россия Федерациясе законнары нигезендҽ биш һҽм аннан 

кҥбрҽк елга арендага бирҥ рҿхсҽт ителми торган мҿлкҽткҽ карамый, шулай ук 

атналык ҽйбернең бер ҿлеше булып тормый. 



2.4. Лҽке авыл җирлегенең муниципаль милеге турында мҽгълҥмат тҥбҽндҽге 

очракларда исемлектҽн тҿшереп калдырылырга тиеш: 

2.4.1. Милеккҽ карата Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ Лҽке авыл җирлеге башкарма комитетының муниципаль 

ихтыяҗлары ҿчен файдалану турында Карар кабул ителде. Мҿлкҽтне 

исемлектҽн тҿшереп калдыру турындагы карарда мҿлкҽтне файдалану 

юнҽлеше һҽм тиешле карар реквизитлары кҥрсҽтелҽ; 

2.4.2. Муниципаль милек хокукы суд карары буенча яисҽ законда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ туктатылды; 

2.4.3. Аның һҽлак булуы яки юк ителҥе нҽтиҗҽсендҽ мҿлкҽтнең яшҽҥен 

туктату; 

2.4.4. Мҿлкҽт Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аның 

физик яки мораль тузуы, авария хҽле нҽтиҗҽсендҽ файдалану ҿчен яраксыз 

дип танылды; 

2.4.5. 2008 елның 22 июлендҽге 159-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе 

субъектлары дҽҥлҽт милкендҽ яки муниципаль милектҽ булган һҽм кече һҽм 

урта эшкуарлык субъектлары тарафыннан арендалана торган кҥчемсез 

мҿлкҽтне аерып алу ҥзенчҽлеклҽре турында һҽм Россия Федерациясенең 

аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» гы Федераль закон 

нигезендҽ һҽм Россия Федерациясе Җир кодексының 393 статьясындагы 2 

пунктының 6, 8 һҽм 9 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн очракларда аны 

арендатор тарафыннан сатып алынды. 

 

 

 

 

 

 


