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«Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы Советыньщ 2016 елныц 30
декабрендэге «Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы милкендэ
булган, еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларынын мелкэт
хокукларыннан тыш) ирекле Иэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына Иэм
оешмаларга биру ечен билгелэнгэн муниципаль мелкэтне арендага биру тэртибен Иэм
шартларын раслау турында " гы 21-110 номерлы карарына узгэрешлэр керту турында,
кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын тези»
«Россия Федерациясендэ кече Мэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 елныц
24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы милкендэ
булган мелкэт исемлегенэ кертелгэн дэулэт мелкэтен арендага биру тэртибен Ьэм
шартларын раслау турында "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 2016
елныц 23 декабрендэге 976 номерлы карары нигезендэ, районда кече Ьэм урта
эшкуарлык эшчэнлеге шартларын булдыру, муниципаль мелкэтне арендага биру
тэртибен Иэм шартларын раслау турында", Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетыньщ» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ «Кече Иэм урта
эшкуарлык субъектларына Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм
инфраструктурасын тези торган оешмаларга биру тэртибен Ьэм шартларын раслау
турында «2016 ел, 23 декабрь, 976 нчы карарына узгэрешлэр керту хакында «2018 ел, 15
декабрь, 1146 нчы карары белэн расланган кече Иэм урта эшкуарлык субъектларына Иэм
кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына дэулэт мелкэтен арендага биру тэртибен Ьэм
шартларын раслау турында " 2016, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ»
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы «муниципаль берэмлеге
Уставы белэн расланган кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына Иэм кече Ьэм урта
эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын тези торган оешмаларга биру
ечен билгелэнгэн еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык
субъектларынын мелкэт хокукларыннан тыш) ирекле булган Ьэм кече Ьэм урта
эшкуарлык субъектларына,» Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы "
муниципаль берэмлеге Уставыннан, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль
районы Советы
ЧИШУ:
1.Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыньщ 2016 елныц
30 декабрендэге «Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы милкендэ
булган, еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыньщ мелкэт
хокукларыннан тыш) ирекле Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына Ьэм
оешмаларга биру ечен билгелэнгэн мелкэт исемлегенэ кертелгэн муниципаль мелкэтне
арендага биру тэртибен Иэм шартларын раслау турында " 21-110 номерлы карарына

кертергэ, кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдем инфраструктурасын барлыкка
китеруче» тебэк инжиниринг узеге тарафыннан тубендэге узгерешлэр кертелде::
карарньщ 1 пунктында Нем атамасында «сузлэрен» (кече Иэм урта эшкуарлык
субъектларыныц мелкети хокукларыннан тыш) «(ху>калык алып бару хокукыннан,
оператив идарэ иту хокукыннан, шулай ук кече Мем урта эшкуарлык субъектларыныц
мелкэти хокукларыннан тыш )" сузлэрене алмаштырырга)»;
2. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы милкендэ булган,
еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц мелкэт
хокукларыннан тыш) ирекле Ьем элеге карар белен расланган кече Ьем урта эшкуарлык
субъектларына Нем кече Нем урта эшкуарлык субъектларына ярдем инфраструктурасын
тези торган оешмаларга биру ечен билгеленген мелкет исемлегене кертелген
муниципаль мелкетне арендага биру тертибене Нем шартларына узгерешлер керту
хакында» 2014 ел, 11 март, 171 нче карары:
"сузлерен" (кече Нем урта эшкуарлык субъектларыныц мелкети хокукларыннан
тыш)» сузлерене алмаштырырга (ху>н;алык алып бару хокукыннан, оператив идарэ иту
хокукыннан, шулай ук кече Нем урта эшкуарлык субъектларыныц мелкэти хокукларыннан
тыш))»;
I пунктта:
«ж;ир кишэрлеклэреннэн тыш )" сузлэрен тешереп калдырырга;
«сузлэрен» (кече Нем урта эшкуарлык субъектларыныц мелкэти хокукларыннан тыш)
«сузлэрене алмаштырырга (хуж;алык алып бару хокукыннан, оператив идарэ иту
хокукыннан, шулай ук кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц мелкэти хокукларыннан
тыш))»;
тубэндэге эчтэлекле 21 пункт естэргэ:
« 2\ Элеге Тэртипнец 3-12 пунктлары нигезлэмэлэре элеге Тэртипнец 1 пунктында
курсэтелгэн исемлеккэ кертелгэн ж;ир кишэрлеклэрен арендага биру белэн бэйле хокук
менэсэбэтлэренэ кагылмый,
Элеге Тэртипнец 1 пунктында курсэтелгэн исемлеккэ кертелгэн ж;ир кишэрлеклэрен
арендага биру тэртибе Иэм шартлары граждан законнары Ьэм ж;ир законнары нигезендэ
билгелэнэ,»;
10
пунктныц беренче тэкъдимендэ "аренда мелкэте Иэм» сузлэреннэн соц «авыл
ху>и;алыгы кооперативлары булган яки" сузлэрен естэргэ.»;
I I пунктта «Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына бирелгэн сузлэрдэн соц
«авыл ху>н:алыгы кооперативлары булып торган яки " сузлэрен естэргэ.»;
12 пункт уз кечен югалткан дип танырга.
3. Элеге карарны» Интернет «мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталы «нда бастырып чыгарырга (халыкка
игълан итэргэ) http://pravo.tatarstan.ru Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми
сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru/.
4. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
районы Советыныц Бюджет, салымнар Ьэм финанслар буенча даими депутат
комиссиясенэ йеклэргэ.
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