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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советының “Кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 

инфраструктурасын төзүче оешмаларга биләмәгә бирү һәм (яисә) файдалануга тапшыру өчен 

билгеләнгән, өченче зат хокукларыннан ирекле булган (хуҗалык алып бару хокукларыннан, 

оператив идарә хокукларыннан, шулай ук кече һәм урта эшкуарлык субъектларының 

мөлкәти хокукларыннан тыш), муниципаль милек исемлегенә кертелгән муниципаль 

мөлкәтне, шул исәптән Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының җир 

кишәрлекләрен (шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчәчелек, бакчачылык, шәхси торак 

төзелеше өчен билгеләнгән җир кишәрлекләреннән тыш) арендага бирү тәртибен һәм 

исемлеккә кертелгән муниципаль мөлкәтне формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару 

тәртибен раслау турында” 2009 елның 9 апрелендәге 295 номерлы карары нигезендә, Саба 

муниципаль районының муниципаль мөлкәте белән идарә итү һәм эш итү системасын 

камилләштерү максатларында, “Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү 

турында” 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Саба 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

     1.  Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга биләмәгә бирү һәм (яисә) 

файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән, өченче зат хокукларыннан ирекле булган (хуҗалык 

алып бару хокукларыннан, оператив идарә хокукларыннан, шулай ук кече һәм урта 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче 

оешмаларга биләмәгә бирү һәм (яисә) файдалануга тапшыру өчен 

билгеләнгән, өченче зат хокукларыннан ирекле булган (хуҗалык 

алып бару хокукларыннан, оператив идарә хокукларыннан, шулай 

ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти 

хокукларыннан тыш), муниципаль милек, шул исәптән Саба 

муниципаль районы милкендәге җир кишәрлекләре (шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчәчелек, бакчачылык, шәхси 

торак төзелеше өчен билгеләнгән җир кишәрлекләреннән тыш) 

исемлеген раслау турында 



эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш), муниципаль милек, шул 

исәптән Саба муниципаль районы милкендәге җир кишәрлекләре (шәхси ярдәмче хуҗалык 

алып бару, яшелчәчелек, бакчачылык, шәхси торак төзелеше өчен билгеләнгән җир 

кишәрлекләреннән тыш) исемлеген расларга (кушымта итеп бирелә). 

2. Әлеге карарны Интернет челтәрендә - Татарстан Республикасының Хокукый 

мәгълүматлар турындагы http://pravo.tatarstan.ru рәсми порталында, Саба муниципаль 

районының http://saby.tatarstan.ru рәсми сайтында һәм басма массакүләм мәгълүмат 

чараларында  бастырып чыгарырга. 

3. Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын 

төзүче оешмаларга биләмәгә бирү һәм (яисә) файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән, өченче 

зат хокукларыннан ирекле булган (хуҗалык алып бару хокукларыннан, оператив идарә 

хокукларыннан, шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти 

хокукларыннан тыш), муниципаль милек, шул исәптән Саба муниципаль районы милкендәге 

җир кишәрлекләре  (шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчәчелек, бакчачылык, шәхси 

торак төзелеше өчен билгеләнгән җир кишәрлекләреннән тыш)  исемлеген раслау  турында” 

2019 елның 9 июлендәге 775-п номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга . 

         4.  Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе А.М. Галиуллинга 

йөкләргә. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                             М. Р. Ишниязов 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://saby.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2020 елның 11 мартындагы 

418-п номерлы карары белән 

РАСЛАНГАН 

 
 

 
Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын 

 төзүче оешмаларга биләмәгә бирү һәм (яисә) файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән, өченче зат хокукларыннан 

 ирекле булган (хуҗалык алып бару хокукларыннан, оператив идарә хокукларыннан, шулай ук кече һәм урта  

эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш), муниципаль милек, шул исәптән Саба  

муниципаль районы милкендәге җир кишәрлекләре (шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчәчелек, 

 бакчачылык, шәхси торак төзелеше өчен билгеләнгән җир кишәрлекләреннән тыш) исемлеге 

 

№ 

п/п 

Мөлкәт 
реестрын

дагы 
номер 

Урнашу урыны адресы 

 

Күчемсез милек 
объектының 

төре; күчемле 
мөлкәт 

Кадастр номеры 
Мәйданы 

 

Исәпкә алу 
объектының 

исеме 

 

Хокук иясе 

Мөлкәткә карата 
чикләүләр 

(йөкләү) турында 
мәгълүмат 

 
 

1. 

 
ТС 38-
000808 

Татарстан Республикасы, 
Саба муниципаль районы, 
Курсабаш авылы, Совет 

урамы, 18 йорт 

 

 

Торак булмаган 

бина 

16:35:100101:370 

 
 

181,2 

 
 

Авыл мәдәният 
йорты 

 
 

Саба муниципаль  
районы 

 

 
 

Юк 

 
 

2. 

 
ТС 38-
000811 Татарстан Республикасы, 

Саба муниципаль районы, 
Сабай авылы, Г.Тукай 

урамы, 23 йорт. 

 

 

Торак булмаган 

бина 

16:35:170301:165 

 
 

61,2 

 
 

“Мәктәп” торак 
булмаган бинасы 

 
 

Саба муниципаль 
районы 

 

 
 

Юк 

 



 


