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Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына, 
кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына 
ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче 
оешмаларга ия булуга Ьэм (яки) алардан 
файдалануга биру ечен билгелэнгэн 
«Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы» муниципаль берэмлеге 
муниципаль молкэте исемлеген формалаштыру, 
алып бару Ьэм бастырып чыгару тэртибе

«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе 
субъектларыньщ дэулэт милкендэге яисэ муниципаль милектэге Ьэм кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектлары арендалый торган кучемсез молкэтне читлэштеру 
узенчэлеклэре турында Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту хакында» 2008 елныц 22 июлендэге 159-ФЗ номерлы Федераль 
закон, «Россия Федерациясендэ жцрле узидарэне оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль 
закон, «Кече Ьэм урта -эшкуарлык субъектларына молкэти ярдэм курсэту 
максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
турында» 2018 елныц 3 июлендэге 185-ФЗ номерлы Федераль закон нигезлэмэлэрен 
гамэлгэ ашыру максатларында Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районы

к а р а р  к а б у л  ит т е :
1. Теркэлеп килуче тубэндэгелэрне расларга:
1.1. Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына, кече Ьэм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдэм курсэту инфраструктурасын тезуче оешмаларга ия булуга Ьэм 
(яки) алардан файдалануга биру очен билгелэнгэн «Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берэмлеге муниципаль молкэте 
исемлеген формалаштыру, алып бару Ьэм бастырып чыгару тэртибе (I нче 
кушымта).

1.2. Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына Ьэм массакулэм мэгьлумат 
чараларында бастырып чыгару очен кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын барлыкка китеруче оешмаларга, шулай ук «Интернет» 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ урнаштыру очен бирелгэн «Татарстан
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Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль беромлегенец 
муниципаль мелкоте исемлегенец формасы (2 нче кушымта).

1.3. Кече Бом урта эшкуарлык субъектларына Бом кече Бом урта эшкуарлык 
субъектларына, кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдом курсоту 
инфраструктурасын тозуче оешмаларга билоуго Бом (яки) алардан файдалануга биру 
ечен билгелонгон «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» 
муниципаль беромлеге муниципаль мелкоте исемлеген формалаштыру ечен 
файдаланыла торган муниципаль молкот торлоре(3 нче кушымта).

2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц «Молкот 
Ьом жир менособотлоре Палатасы» муниципаль казна учреждениесен «Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль беромлегенец вокалотле 
органы итеп бил те ларго:

2.1. Кече Бом урта эшкуарлык субъектларына Бом кече Ьом урта эшкуарлык 
субъектларына ярдом инфраструктурасын барлыкка китеруче оешмаларга (алга таба 
-  исемлек) билоуго Бом (яисо) алардан файдалану ечен билгелонгон «Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль беромлегенец 
муниципаль мелкоте исемлеген формалаштыру, алып бару, бастырып чыгару (алга 
таба-исемлек) ечен билгелонгон.

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый могълуматыныц росми 
порталында (http:pravo.tatarstan.ru) Ьом «Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы» муниципаль беромлегенец росми сайтында бастырып 
чыгарырга (халыкка житкерерго).

4. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитеты житокчесенец «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» 
муниципаль беромлегенец муниципаль мелкоте исемлеген формалаштыру, алып 
бару, бастырып чыгару тортибе турында Нигезломоне раслау хакында» 2017 елныц 
21 февралендоге 180 нче санлы карарын уз кечен югалткан дип танырга.

5. Элеге карарныц утолешен тикшереп торуны ТР Мамадыш муниципаль 
районы Башкарма комитеты житокчесе урынбасары В. И. Никитинга йеклорго.

Житокче И.М. Доржеманов



Татарстан Республикасы Мамадыш  
муниципаль районы Башкарма 
комитетыньщ  «& S .» '  2019

санлы карарына

1 нче санлы Кушымта

Кече Иэм урта эшкуарлык субъектларына, кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдам курсэту инфраструктурасын тезуче оешмаларга 

билэугэ Ьам (яки) алардан файдалануга биру ечен билгелэнгэн «Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берэмлеге 

муниципаль мелкэте исемлеген формалаштыру, алый бару Нам бастырып
чыгару тэртибе

1. Гомуми нигезлэмэлэр

Элеге Тэртип кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына Ьэм кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектларына ярдам иту инфраструктурасын барлыкка китеруче 
оешмаларга (алга таба - Исемлек) билэугэ Ьэм (яисэ) файдалануга биру ечен 
билгелэнгэн «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль 
берэмлегенец муниципаль мелкэте исемлеген формалаштыру, алып бару Ьэм 
бастырып чыгару кагыйдэлэрен (алга таба - Исемлек), мелкэткэ карата булган 
талэплэрне кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм иту инфраструктурасын 
тезуче оешмаларга (алга таба - яклау инфраструктурасын оештыру) озак сроклы 
нигездэ (шул исэптэн ташламалы аренда тулэве ставкалары буенча) элеге мелкэтне 
тапшыру максатларында билгели.

2. Исемлекне формалаштыру, алып бару, аца узгэрешлэр керту
2.1. Исемлек, аца- кертелгэн узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр Татарстан 

Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты карары белэн 
раслана.

2.2. Исемлекне формалаштыру Ьэм алып бару Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районыныц «Милек Ьэм жир менэсэбэтлэре Палатасы» 
муниципаль казна учреждениесе (алга таба -  вэкалэтле орган) тарафыннан электрон 
формада, шулай ук кэгазьдэ башкарыла. Вэкалэтле орган мэгълуматлар исемлегендэ 
булган мэгълуматларныц дереслеге ечен жавап бирэ.

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

2.3.1. Мелкэт еченче затларныц хокукларыннан ирекле (хужалык алып бару 
хокукыннан, оператив идарэ хокукыннан, шулай ук кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларыныц мелкэти хокукларыннан тыш);

2.3.2. Федераль законнар мелкэтенэ карата аны вакытлыча билэугэ Ьэм (яки) 
файдалануга, шул исэптэн арендага биругэ тыю билгелэнмэгэн;

2.3.3. Мелкэт дини билгелэнештэге объект булып тормый;



2.3.4. Мелкэт капиталь ремонт яисэ реконструкция уткэруне талэп итми, 
тегэллэнмэгэн тозелеш объекты булып тормый, моца жирле узидарэ органыныц 
норматив хокукый акты белэн капиталь ремонт, реконструкция, тезелешне 
тэмамлауны талэп итэ торган капиталь тозелеш объектларын арендага биру жайга 
салына торган очрак керми;

2.3.5. Мелкэт «Дэулэт йэм муниципаль мелкэтне хосусыйлаштыру турында» 
2001 елныц 21 декабрендэге 178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ кабул 
ителгэн, агымдагы елда Ьэм чираттагы чорга муниципаль милекне 
хосусыйлаштыруны планлаштыру турындагы актка, шулай ук озак сроклы нигездэ 
социаль юнэлешле коммерциягэ карамаган оешмаларга билэугэ Ьэм (яисэ) 
файдалануга тапшыру ечен билгелэнгэн «Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы» муниципаль берэмлеге молкэте исемлегенэ кертелмэгэн;

2.3.6. Мелкэт авария хэлендэ Ьэм сутелергэ тиешле дип танылмаган;
2.3.7. Мелкэт торак фонды яисэ торак фонды объекты тоташтырылган 

инженер-техник тээмин иту челтэре объектларына керми;
2.3.8. шэхси ярдэмче хужалык, яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак 

тезелеше алып бару ечен билгелэнмэгэн;
2.3.9. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына арендага бирелгэн жир 

кишэрлеклэреннэн кала, Россия Федерациясе ЖДр кодексыныц 3911 статьясындагы 
8 пунктныц 1-10, 13-15, 18 Ьэм 19 пунктларында каралган жир кишэрлеклэренэ 
карамый;

2.3.10. Хужалык алып бару яисэ оператив идарэ иту хокукына тэцгэл рэвештэ 
ия булган муниципаль унитар предприятиегэ, муниципаль учреждениегэ 
беркетелгэн мелкэткэ карата (алга таба - баланс тотучы) курсэтелгэн мелкэтне 
исемлеккэ керту турында баланс тотучыга тэкъдим, шулай ук тиешле мелкэт белэн 
алыш-бирешне килештеругэ вэкалэтле органныц мондый мелкэтне билэугэ Ьэм 
(яисэ) кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына йэм ярдэм инфраструктурасын 
тезуче оешмаларга биру максатларында исемлеккэ кертугэ вэкалэтле вэкалэтле 
органыныц язма ризалыгы;

2.3.11. Мелкэт куллану процессында (кулланыла торган эйберлэр) уз табигый 
узлеклэрен югалткан эйберлэргэ, аз бэяле кучемле мелкэткэ, хезмэт иту срогы биш 
елдан кимрэк булган яисэ аны биш елга, аннан да кубрэк вакытка арендага биру 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ рехсэт ителми, шулай ук буленми торган 
эйбернец бер елеше булып тормый.

2.4. «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль 
берэмлегенец муниципаль милке турындагы белешмэлэр тубэндэге очракларда 
исемлектэн тешереп калдырылырга тиеш:

2.4.1. Мелкэткэ карата Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн 
тэртиптэ аны «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» 
муниципаль берэмлеге муниципаль ихтыяжлары ечен куллану турында Карар кабул 
ителде. Мелкэтне исемлектэн тешереп калдыру турындагы карарда мелкэтне 
файдалану юнэлеше Ьэм тиешле карар реквизитлары курсэтелэ;

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

2.4.3. Аныц йэлак булуы яки юк ителуе нэтижэсендэ мелкэтнец гамэлдэ 
булуын туктату;



2.4.4. Мелкэт Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ аныц 
физик яки мораль тузуы, авария хэле нэтижрсендэ файдалану очей яраксыз дип 
танылган ;

2.4.5. Элеге мелкэт «Россия Федерациясе субъектлары дэулэт милкендэге яисэ 
муниципаль милектэге йэм кече йэм 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 статьясындагьь 2 пунктыныц 6, 8 йэм 9 
булеклэрендэ курсэтелгэн очракларда аны арендага алучы буларак милеккэ 
алынган.

3. Мэгълумат исемлеген, анда кертелгэн милек турында мэгьлуматларны бируне
бастырып чыгару

3.1. Вэкалэтле орган:
3.1.1. «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль 

берэмлеге Уставында билгелэнгэн тэртиптэ массакулэм мэгълумат чараларында 
исемлекне яисэ Исемлеккэ узгэрешлэрне 2 нче кушымта нигезендэ расланган 
коннэн алып 10 эш коне эчендэ бастырып чыгаруны тэзмин итэ.



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма 
комитетыньщ « ЛS » / £ .  2019
ел J M  санлы карарына

2 нче санлы Кушымта

Кече йэм урта эшкуарлык субъектларына, кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдам курсэту инфраструктурасын тезуче оешмаларга билаугэ 

Ьэм (яки) алардан файдалануга биру ечен билгелэнгэн «Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берэмлеге муниципаль мелкэте

исемлеген формасы

№ j Объект 
т/б ныд 

j адресы 
(урыны 
)<1>

j

Кучемсе 
з мелкэт 
объекты 
ныц 
торе; 
кучемсе 
з мелкэт 
тибы<2>

Исэпкэ
алу
объектын 
ьщ исеме 
<3>

Кучемсез мелкэт турында мэгълумат
Кучемсез мелкэт объектынын, теп характеристикасы <4>
Тибы (мэйданы-ж;ир 
кишэрлеклэре, биналар, 
булмэлэр ечен; озынлыгы, 
Кулэме, мэйданы, 
тирэнлеге-корылмалар 
ечен; озынлыгы, кулэме, 
мэйданы, яткан урыныньщ 
тирэнлеге, проект 
документациясе буенча- 
тэмамланмаган тезелеш 
объектлары ечен)

Фактик
эйэмияткэ
ия/проектл
ана торган
эЬэмияткэ
ия (тезелеп
бетмэгэн
тезелеш
объектлары
ечен)

Улчэу берэмлеге 
(мэйданы ечен-кв. 
м; озынлыгы ечен- 
м; яткан урыныньщ 
тирэнлеге ечен-м; 
кулэме ечен-куб. м)

1 ; 2 3 4 5 6 7

Кучемсез мелкэт турында мэгълумат Кучмэ мелкэт турында мэгълумат
Кадастр номеры: <5> Кучемсез

милек
объектын
ыц техник
торышы<
6>

Дир
категория 
се <7>

Рехсэт 
ителгэн 
куллану 
тере <8>

Номер
ы

Тибы (кадастр, 
шартлы, 
гамэлдэн 
чыккан)

Дэулэт
теркэу
билгесе
(булганда)

Марка,
модель

Чы
гар
ыл
ыш
ел
ы

Мелкэ
т
состав
ы
(карав
ы)<9

8 9 10 11 12 13 14 15 16
Мелкэт хокукына ия булучылар Ьэм мелкэткэ еченче затларныц хокуклары турында белешмэлэр

Аренда йэм тулэусез файдалану 
килешулэре ечен

Хокукка ия 
булучыныц 
исеме <11>

Милек
хокукы
чиклэнгэн
булуы
<12>

Хокук 
иясене 
ц ИНН 
ы “13”

Элемтэ ечен 
телефон 
номеры <14>

(электр
он
почта
адресы
)

Милеккэ аренда 
X O K V K b l  яки 
тулэусез 
файдалану 
хокукы булу

Килешунец гамэлдэ 
булу вакыты 
тэмамлану (булган 
очракта)

17 18 19 20 21 22 23 I



Объектньщ адресы (урнашу урыны) (кучемсез мелкэт ечен адрес Бердэм дэулэт 
кучемсез мелкэт реестрында, кучемле мелкэт ечен - адреслы ориентир, шул исэптэн 
почта адресы, аны даими урнаштыру урыны) курсэтелэ, э аны курсэту мемкин 
булмаганда - дэулэт хакимияте органы, яисэ мондый объектньщ милекчесе 
вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы жирле узидарэ органы урнашкан урынныц тулы 
адресы).

<2>кучемсез мелкэт объектлары ечен тер курсэтелэ: жир кишэрлеге, бина, 
корылма, Бердэм кучемсез комплекс; кучемсез мелкэт ечен тере курсэтелэ: 
транспорт, жиЬазлар, инвентарь, башка кучмэ мелкэт.

<3>кучемсез мелкэт объектыныц индивидуаль атамасы, анын турында 
мэгълуматлар нигезендэ, кучемсез мелкэт кадастрында, э ул булмаганда -  дэулэт 
(муниципаль) мелкэте Реестрында объект атамасы курсэтелэ. Эгэр милек бина 
булып тора икэн, аньщ бинадагы номеры курсэтелэ. Шэхси атамасы булмаган 
очракта кучемсез милек объектыныц тере курсэтелэ. Кучмэ мелкэт ечен аньщ 
атамасы дэулэт (муниципаль) мелкэте реестры яисэ техник документация 
белешмэлэре нигезендэ курсэтелэ.

<4>теп характеристика, аньщ эЬэмияте Ьэм кучемсез мелкэт объектын улчэу 
берэмлеклэре кучемсез мелкэтнец Бердэм дэулэт реестры мэгьлуматлары нигезендэ 
курсэтелэ.

<5>кучемсез мелкэт объектыныц яки аньщ елешенец, ул булмаганда - шартлы 
номер яки гамэлдэн чыккан номер (булган очракта) курсэтелэ.

<6>кучемсез милек объектынын техник торышы турындагы актуаль 
мэгълуматларны уз эченэ алган документлар нигезендэ тубэндэге курсэткечлэрнец 
берсе курсэтелэ: файдалануга яраклы; агымдагы ремонт талэп итэ; капиталь ремонт 
(реконструкция, модернизация, норматив техник халэткэ китеру ечен башка тор 
эшлэр) талэп итэ. Мелкэт тэмамланмаган тезелеш объекты булган очракта 
курсэтелэ: тезелеп бетмэгэн объект.

<7>, <8>исемлеккэ кертелгэн кучемсез мелкэт объекты ©чен мондый объект 
урнашкан жир кишэрлегеннэн файдалану категориясе йэм торе . Кучмэ мелкэт очен 
элеге юллар тутырылмый.

Эгэр ул катлаулы эйбер яисэ ана хезмэт курсэту ечен билгелэнгэн башка 
эйберлэр белэн арендага бирелэ торган теп эйбер булса, мелкэт составыныц кыскача 
тасвирламасы курсэтелэ. Башка очракта элеге юл тутырылмый.

<10> «Эйе» яки «юк» дип курсэтелэ.

<11>Казна мелкэте ечен гавами-хокукый белем биру исеме, хужалык алып бару 
хокукында яисэ оператив идарэ хокукында беркетелгэн мелкэт ечен элеге мелкэт 
беркетелгэн дэулэт (муниципаль) унитар предприятиесе, дэулэт (муниципаль) 
учреждениесе исеме курсэтелэ.



<12>Казна мелкэте ечен тубэндэгелэр курсэтелэ: “юк", хуж;алык алып бару 
хокукында яки оператив идарэ хокукында беркетелгэн мелкэт ©чей курсэтелэ: 
«Хуж;алык алып бару хокукы «яисэ» оператив идарэ хокукы".

<13>ИНН бары тик дэулэт (муниципала) унитар предприятиесе, дэулэт 
(муниципала) учреждениесе ©чен генэ курсэтелэ.

<14>,<15> Мелкэтне арендалау шартнамэсен тезу мэсьэлэлэре буенча кече Ъэм 
урта эшкуарлык субъектларын яклау инфраструктурасын барлыкка китеруче кече 
haM урта эшкуарлык субъектлары белэн хезмэттэшлек иту ©чен ждваплы структур 
булекчэнец яисэ хокук иясе хезмэткэренец телефон номеры hoM электрон почтасы 
адресы курсэтелэ.



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма 
комитетьщьщ « AJТ> /Z.
2019 сл. -Зло санлы карарына

3 нче санлы Кушымта

Кече Ьам урта эшкуарлык субъектларына, кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдам курсэту инфраструктурасын тезуче оешмаларга 

билэугэ Ьэм (яки) алардан файдалануга биру ечен билгелэнгэн «Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берэмлеге 

муниципаль молкэте исемлеген формалаштыру очен файдаланыла торган
муниципаль мелкэт терлэре

1. Кучма милек: техник торышын, икътисади характеристикаларын йэм 
мораль тузуны исэпкэ алып, хезмэт иту срогы биш елдан артып киткэн 
эксплуатациялэугэ яраклы жийазлар, машиналар, механизмнар, жайланмалар, 
инвентарьлар, инструментлар ;

2. Инженер-техник тээмин иту челтэрлэренэ тоташтырылган Ьэм транспорт 
инфраструктурасы объектларына керэ ала торган кучемсез милек объектлары;

3. Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектына аренда килешуе буенча тапшырылган 
молкэтнец гамэлдэ булу срогы кимендэ биш ел тэшкил итэ;

4. Россия Федерациясе Жир кодексыныц 119 статьясы нигезендэ билгелэнгэн 
ин, чик кулэмнэргэ туры килэ торган, шул исэптэн инвестиция эшчэнлеге турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ инвестиция проектларын гамэлгэ ашыру 
ечен билгелэнгэн, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн жир участоклары.


