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2020 ел  24 гыйнвар                                                                                         31 номерлы 
 

«ТР Буа муниципаль районы муниципаль  

берәмлегенең Милек һәм җир мөнәсәбәтләре 

 палатасы» МКУнең 2019 елның 24 октябрендәге  

536 номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү хакында»  

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Федераль мөлкәт биргәндә кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мөлкәти ярдәм 

күрсәтү турында» 2010 елның 21 августындагы 645 номерлы карары, Россия 

Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2016 елның 20 апрелендәге 264 

номерлы «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 

Федераль законның 18 статьясындагы 4 өлешендә күрсәтелгән дәүләт мөлкәте һәм 

муниципаль мөлкәтнең расланган исемлекләре турында», шулай ук мондый 

исемлекләргә кертелгән үзгәрешләр турында» кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

буенча федераль корпорация «акционерлык җәмгыятенә, мондый белешмәләрне 

тапшыру рәвешләре һәм составы турында»гы боерыгы нигезендә «ТР Буа 

муниципаль районы муниципаль берәмлегенең Милек һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы» муниципаль казна учреждениесе  

 

                                    БОЕРЫК БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль берәмлегенең 

«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль берәмлегенең Милек 

һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» МКУнең 2009 елның 24 октябрендәге 536 номерлы 

« Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Карлы авыл җирлегенең кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга  

муниципаль мөлкәт бирү максатларында өченче  затларның ( кече һәм урта 



эшкуарлык субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) хокукларыннан ирекле 

булган исемлеген  раслау турында милек исемлеген раслау турында» (алга таба-

исемлек)   боерыгына үзгәрешләр кертергә: 

- арендага бирү сәбәпле кадастр номерлары 16:14:140102:395, 

16:14:140102:396, 16:14:140102:397  булган җир кишәрлекләрен исемлектән төшереп 

калдырырга. 

     2. Әлеге карар кул куелган көненнән үз көченә керә һәм  Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүматының рәсми порталында түбәндәге адрес буенча 

http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре порталы Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

түбәндәге адрес буенча http://buinsk.tatarstan.ru урнаштырылырга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә йөклим. 

 

 

Палата Рәисе                                                                                                 Ф.Ф. Мифтахов 
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