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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2018 елның 8 маендагы 100 

номерлы «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентлары турында»  карарына 

үзгәрешләр кертү турында (28.12.2018 ел, №366, 03.04.2009 

ел, №84, 28.06.2019 ел, №175, 01.10.2009 ел, №290, 

09.12.2019 ел, №353 карарлары редакциясендә)    

 

2009 елның 27 декабрендәге 472-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе Шәһәр 

төзелеше кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында» Федераль законны үтәү йөзеннән карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары 

турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарына (28.12.2018 ел, №366, 

03.04.2009 ел, №84, 28.06.2009 ел, №175, 01.10.2009 ел, №290, 09.12.2009 ел, 

№353 карарлары редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1.  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сату-алу үткәрмичә 

арендага бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең а дминистратив 

регламенты" дигән карары кушымтасына «Россия Федерациясе Җир кодексыннан 

өземтә» 1 нче кушымтаның 2 пунктын түбәндәге эчтәлекле рунктча белән 

тулыландырырга: 

- "8.1 «гомуми файдаланудагы җир кишәрлеге булып торучы индивидуаль 

торак төзелеше максатларында территорияне комплекслы үзләштерү өчен юридик 

затка бирелгән һәм гомуми кулланылыштагы җир кишәрлеге булып торган җир 

кишәрлеге әйләнешендә чикләнгән бүлеге нәтиҗәсендә төзелгән җир кишәрлеге 

мондый юридик затка;»; 

- 29.1) «дәүләт яки муниципаль милектә булган балыкчылык кишәрлегеннән 

(алга таба - балыкчылык кишәрлегеннән файдалану килешүе) файдалану 

шартнамәсе нигезендә товар аквакультурасын (товар балыкчылыгын) гамәлгә 

ашыручы затка әлеге максатлар өчен җир кишәрлеге;»; 

- 2014 елның 29 ноябрендәге 377-ФЗ номерлы «Кырым Республикасын һәм 

федераль әһәмияттәге Севастополь шәһәрен үстерү турында " Федераль закон 

нигезендә төзелгән ирекле икътисадый зонада эшчәнлек шартлары турында 
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шартнамәне гамәлгә ашыру өчен Кырым Республикасы һәм федераль әһәмияттәге 

Севастополь шәһәре территорияләрендә ирекле икътисадый зонада катнашучыга 

җир кишәрлеге. 

1.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Муниципаль милектәге җир кишәрлеген сату-алу үткәрмичә 

арендага бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең а дминистратив 

регламенты" дигән карар кушымтасына «Җир яки җир кишәрлегеннән 

файдалануга рөхсәт бирү турында гариза» дигән 1 нче кушымтаны түбәндәге 

эчтәлекле алтынчы  абзац белән тулыландырырга: 

«- товар аквакультурасын (товар балыкчылыгын) тормышка ашыру өчен 

билгеләнгән капиталь булмаган корылмалар, корылмалар төзү максатларында, 

балык үрчетү участогыннан файдалану килешүе гамәлдә булу срогына. 

2. Әлеге карарның 1 пунктындагы 3 абзацының гамәлләре 2009 елның 1 

гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла, әлеге карарның 4 

абзацы 2020 елның 8 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә 

кагыла, әлеге карарның 5 абзацы 2018 елның 25 декабреннән барлыкка килгән 

хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

интернет - телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча урнаштырырга: http: 

//aznakayevo. tatar. ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

Җитәкче                                                                              А. Х. Шәмсетдинов  
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