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Җир кишәрлекләре чикләрен килештерү,  
җир кишәрлекләре төзү турында 

 
2001 елның 25 октябрендәге 136-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе Җир кодексы»  

Федераль закон (27.12.2009 редакциясендә), 2015 елның 26 декабрендәге 109-_ТРЗ 
номерлы   «Татарстан Республикасы муниципаль районнарының җирле үзидарә 
органнарына дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре бирү буенча Татарстан 
Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» (28.11.2016 редакциясендә)   
Татарстан Республикасы Законы, 2013 елның 20 декабрендәге 4-37 номерлы Буа 
муниципаль Советы карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы «Буа 
муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы 
"Буа муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы (Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы Советының 28.05.2015 ел, № 1-49, 15.07.2016 ел, № 9-1, 15.09.2017 
ел, № 6-24, 09.11.2018 ел № 2-35, 26.07.2019 ел № 4-42 карарлары редакциясендә), 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының 2009 елның 22 апрелендәге  
6-39 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы «Буа муниципаль 
районы» муниципаль берәмлегенең Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы»  МКУ 
турында Нигезләмә нигезендә ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. Татарстан Республикасы «Буа муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» муниципаль казна учреждениесенә  җир 
кишәрлеге үзгәрешләрен, җир кишәрлеге чикләренең урнашу урыны турындагы 
белешмәләрне билгеләнгән тәртиптә исәпкә алуны, күчемсез милек объекты турында 
гомуми белешмәләрне, җир кишәрлеге чикләрен килештерүне, җир кишәрлеге чикләрен 
төгәлләштерүне, җир кишәрлеге турындагы белешмәләрдә реестр хатасын төзәтүне, 
муниципаль милеккә караган җир кишәрлекләрен, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән 
җирләргә һәм алар белән чиктәш җир кишәрлекләрен Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы территориясендә төзүне гамәлгә ашырырга. 

2. Әлеге карар имза салынган мизгелдән үз көченә керә һәм 2020 елның 1 
гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла.  

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында  http://pravo.tatarstan.ru  һәм 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының рәсми сайтында бастырып 
чыгарырга http://buinsk.tatarstan.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы «Буа 
муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 
палатасы»  МКУ рәисе Ф.Ф. Мифтаховка йөкләргә. 
 
 
Башкарма комитет җитәкчесе                                                                        Р.Р. Камартдинов  
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