
СОВЕТ  САРМАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  
САРМАН  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОН  СОВЕТЫ  

	

РЕШЕНИЕ 	 КАРАР  

	

06. Оен  , аJ гло 	 с . Сарманово  

Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  
районы  Советынын  «кече  нам  урта  
эшмакарлек  субъектларына  озак  сроклы  
нигезда  файдалануга  биру  ечен  еченче  затлар  
хокукларыннан  (кече  нам  урта  эшмакарлек  
субъектларынын  мелкат  хокукларыннан  тыш ) 

азат  булган  муниципаль  мелкат  исемлеген  нам  
арендага  биру  тартибен  раслау  хакында  » 2016 

елнын  10 ноябрендаге  51 номерлы  карарына  
узгарешлар  керту  турында . 

Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  Уставы  нигезенда , 

Сарман  муниципаль  районы  Советы  карар  чыгарды : 

1. Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  Советыныц  2016 елныц  10 

ноябрендаге  51 номерлы  карарына  тубандаге  узгарешларне  кертерга : 

-Озак  вакытка  исапланган  нигезда  кече  нам  урта  эшмакарлек  субъектларына  

файдалануга  биру  ечен  еченче  затлар  хокукларыннан  (кече  нам  урта  эшмакарлек  

субъектларыныц  мелкат  хокукларыннан  тыш ) азат  булган  муниципаль  мелкат  

исемлеге  нам  аларны  арендага  биру  тартибен  кушымта  нигезенда  редакцияда  баян  

итарга . 

2. Олеге  карарны  «Татарстан  Республикасы  хокукый  магълуматыныц  расми  

порталында » ( РКАУО .ТАТАRSТАN.КЦ ) бастырып  чыгарырга  нам  Сарман  

муниципаль  районыныц  расми  сайтында  Интернет  челтаренда , шулай  ук  магьлумат  

стендларда  урнаштырырга . 

4. Олеге  карарны  ц  уталешен  тикшереп  торуны  муниципаль  район  Советыныц  
законлылык , хокук  тартибе  нам  жирле  узидара  масьалаларе  буенча  даими  
комиссияга  йекларга . 
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Сарман  муниципаль  районы  

Советы  Раисе  Ф .М .Хеснуллин  



Татарстан  Республикасы  
Сарман  муниципаль  районы  
Советы  карарына  кушымта  

Об . Oot  .  2020 ел .NЪЁоt+ 

Кече  нам  урта  эшмакарлек  субъектларына  озак  сроклы  нигезда  файдалануга  биру  

ечен  нам  арендага  биру  тартибе  ечен  еченче  затларнын  (кече  нам  урта  эшмакарлек  

субъектларыныц  мелкат  хокукларыннан  тыш ) хокукларыннан  ирекле  муниципаль  
мелкат  исемлеге . 

NO Мелкат  исеме  Майданы  кв . м . адрес  

1 Балалар  бакчасы  
бинасы  

Бинанын  майданы  403,7. 

жир  кишарлегенец  майданы  
3231 

423357, Сарман  
районы , Иске  
Кашер  авылы , 
Комсомол  ур ., 1 а  

2 ФАП  бинасы  Бинаны н  майданы  132,4 

жир  кишарлегенец  майданы  
1089 

423357, ТР , Сарман  
районы , Иске  
Кашер  авылы , 
Совет  урамы , 34а  

3 Мактап  бинасы  Бинанын  майданы  152 

жир  кишарлегенец  майданы  
3231 

423360, ТР , Сарман  
районы , Петровка  
авылы , Пушкин  ур ., 
47 

4 Мактап  бинасы  Бинаныц  майданы  100 

жир  кишарлегенец  майданы  
848 

423371, ТР , Сарман  
районы , Шигай  
авылы , Шоссейная  
ур ., 19а  

5 Балалар  бакчасы  
бинасы  

Бинанын  майданы  100 423371, ТР , Сарман  
районы , Шигай  
авылы , Шоссейная  
ур ., 16а  

6 Балалар  бакчасы  
бинасы  

Бинаны  н  майданы  150 ТР , Сарман  районы , 
Азалак  авылы , 
Зеленая  ур ., 4 

7 жир  кишарлеге  2010 ел . ТР , Сарман  районы , 
Азалак  авылы , 
Зеленая  ур ., 4 

8 Административ  
бина  

Бинаныц  майданы  100 ТР , Сарман  районы , 
Азалак  авылы , 
Зеленая  ур ., 6 

9 Административ  
бина  

Бинанын  майданы  200 ТР , Сарман  районы , 
Александровка  

авылы , Школьная  



ур ., 4а  

10 Административ  
бина  

Бинаныц  майданы  200 ТР , Сарман  районы , 
Илексаз  авылы , 
Комсомольская  ур ., 
2 

11 Административ  
бина  

Бинаныц  майданы  18,9 ТР , Сарман  районы , 
Каужияк  авылы , 
Совет  ур ., 15 

12 Клуб  бинасы  Бинаныц  майданы  20,0 ТР , Сарман  районы , 
Александровка  
авылы , Школьная  
ур ., 7  

13 жир  кишарлеге  4387кв . м  ТР , Сарман  районы , 
Александровка  
авылы , Школьная  
ур ., 7  

14 Клуб  бинасы  Бинаныц  майданы  20,0 ТР , Сарман  районы , 
алмат  авылы , 
Ленин  ур ., 56а  

15 жир  кишарлеге  3016кв .м . ТР , Сарман  районы , 
алмат  авылы , 
Ленин  ур ., 56а  

16 жир  кишарлеге  2371 кв .м . Сарман  муниципаль  
районы , Зур  Неркай  
авылы , С . Рафыйков  
ур ., 32 

17 Клуб  бинасы  Бинаныц  майданы  20,0 Сарман  муниципаль  
районы , Зур  Неркай  
авылы , С . Рафыйков  
ур ., 32 
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