
 
 

 

 



Минзәлә муниципаль район 

 Иске Матвеевка Советы карарына  

Кушымта № 1 

№ 2  от  21.08.2019г. 

 

 

Татарстан Республикасының Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка авыл җирлегенең 

муниципаль хосусыйлыгында булган милек объектлары турында мәгълүматны бастыру 

Тәртибе  

 

1. Гамәлдәге Тәртип Минзәлә муниципаль районының муниципаль хосусыйлыгында 

булган милек объектлары турында мәгълүматны аны алуда кызыксынган билгеле 

бер даирә затларны аңа керү белән тәэмин итү максталарында, Интернет 

мәгълүмати-коммуникацияле челтәрендә (алга таба – Интернет челтәре) бастыру 

процедурасын билгели.  

2. Минзәлә муниципаль районы сайты (http://menzelinsk/tatar.ru) Минзәлә муниципаль 

районы Иске Матвеевка авыл җирлегенең муниципаль хосусыйлыгында булган милек 

объектлары турында мәгълүматны Интернет челтәрендә бастыру өчен Минзәлә муниципаль 

район сайты булып тора.   

3. Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының финанс-бюджет һәм җир-

милек палатасы Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка  авыл җирлегенең муниципаль 

хосусыйлыгында булган милек объектлары турында мәгълүматны Интернет челтәрендә 

бастыруга вәкаләтле булып тора.  

 

4. Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының Финанс-бюджет һәм җир-

милек палатасы Минзәлә муниципаль районының муниципаль хосусыйлыгында булган милек 

объектлары турында мәгълүматны Интернет челтәрендә бастырып чыгаруга вәкаләтле булып 

тора. 

  

5. Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка  авыл җирлегенең муниципаль 

хосусыйлыгында булган милек объектлары турында мәгълүмат бастырып чыгарылырга тиеш.  

6. Россия Федерациясе законнары нигезендә керү чикләнгән мәгълүмат бастырып 

чыгарылырга тиеш түгел.  

7. Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка авыл җирлегенең муниципаль 

хосусыйлыгында булган милек объектлары турында мәгълүмат гамәлдәге Тәртипнең кушымта 

№1 нигезендә объектлар исемлеге рәвешендә бастырып чыгарыла.  

8. Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка  авыл җирлегенең муниципаль 

хосусыйлыгында булган милек объектларының бастырып чыгарылган исемлеге “online 

режимында күчемсез милек объектлары буенча белешмәле мәгълүмат” һәм “Ачык кадастр 

палатасы” Интернет челтәрендә Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография Федераль 

хезмәтенең рәсми сайтында мәгълүмати сервислар ярдәмендә күчемсез милекнең Бердәм 

дәүләт реестрыннан күчемсез милек объектлары турында актуаль мәгълүматларны 

кызыксынган затларның алу мөмкинлеге турында белешмәле мәгълүмат белән 

тулыландырыла. 9.   
9. Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка авыл җирлегенең муниципаль 

хосусыйлыгында булган милек объектлары турында мәгълүматны бастыру Татарстан 



Республикасы Минзәлә муниципаль районының Финанс-бюджет һәм җир-милек 

палатасында исәпләнә торган мәгълүматлар нигезендә, Минзәлә муниципаль 
районының муниципаль хосусыйлыгы реестрында башкарыла. 

10. Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка авыл җирлегенең муниципаль 

хосусыйлыгында булган милек объектлары турында бастырылган мәгълүматны 

актуальләштерүне ярты елга бер тапкыр Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль 

районының Финанс-бюджет һәм җир-милек палатасы башкара. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 
Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка  авыл җирлегенең 

муниципаль хосусыйлыгында булган 

милек объектлары турында 

 мәгълүматны бастыру Тәртибенә  
Кушымта 1   

 

 

Татарстан Республикасы 

Минзәлә муниципаль районы муниципаль берәмлекләренең  

«Иске Матвеевка авыл җирлеге»  муниципаль хосусыйлыгында булган  

милек объектлары турында мәгълүмат 

 

 

№ 
Милек атамасы 

Урнашкан урыны 

(адрес) 

Мәйдан

ыкв.м. 

Максатчан 

билгеләнеше 

Вакытлыча 

чик куюлар 
Чикләүләр 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 


