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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы милкендә булган муниципаль мөлкәтне 

исәптән төшерү тәртибе турындагы нигезләмәне 

раслау хакында 

 

 

 

 

 

Азнакай муниципаль районының муниципаль мөлкәте белән идарә итү һәм 

эш итү нәтиҗәлелеген арттыру, аны кулланган өчен җаваплылыкны арттыру, 

исәптән төшерүгә контрольне көчәйтү, шулай ук федераль законнарга туры 

китерү максатларында, 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

1.  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы милкендә булган 

муниципаль мөлкәтне исәптән төшерү тәртибе турындагы нигезләмәне расларга 

(1 нче кушымта). 

2. Муниципаль казна, бюджет һәм автоном учреждениеләргә, муниципаль 

унитар предприятиеләргә муниципаль милекне исәптән чыгарганда бирелә торган 

нигезләмә таләпләрен кулланырга һәм үтәргә тәкъдим итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 22.06.2010 ел 336-47 

нче һәм 26.04.2013 ел 233-34 нче карарлары үз көчен югалткан дип санарга. 

4. Әлеге карарны Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук 

тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими 

комиссиягә йөкләргә. 

 

    Рәис                   М.З.Шәйдуллин 

 

 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/


 

 

 

 Татарстан Республикасы  
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы милкендә булган 

муниципаль мөлкәтне исәптән төшерү тәртибе турында 

Нигезләмә 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге нигезләмә Россия Федерациясе Гражданлык кодексы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законнар, «Бухгалтерлык 

исәбе турында» 2011 елның 6 декабрендәге 402-ФЗ номерлы федераль законнар, 

бухгалтерлык (бюджет) исәбен алып бару тәртибен регламентлаучы Россия 

Федерациясе Финанс министрлыгы боерыклары нигезендә эшләнгән һәм Азнакай 

муниципаль районы милкендә булган төп чараларга (алга таба - мөлкәткә) керүче 

күчемле һәм күчемсез мөлкәтне исәптән чыгаруның тәртибен һәм бердәм 

кагыйдәләрен билгели: 

- хуҗалык алып бару хокукында муниципаль унитар предприятиеләргә 

беркетелгән; 

- муниципаль автоном, бюджет, казна учреждениеләренә оператив идарә 

хокукында беркетелгән; 

- аренда килешүләре буенча тапшырылган мөлкәтне дә кертеп, Азнакай 

муниципаль районының муниципаль казнасын төзи торган мөлкәт, бушлай 

файдалануга яки башка нигезләргә ия. 

Әлеге нигезләмә шулай ук туктатылган һәм (яки) тормышка ашмаган 

төзелеш буенча чыгымнарны (проект-смета, эзләнү, геодезия эшләре, межалау 

эшләре, төзелеш яки җир участогы бирү белән бәйле башка эшләр өчен) исәптән 

чыгаруга кагыла. 

1.2. Әлеге Нигезләмәдә мөлкәтне исәптән чыгару дигәндә, муниципаль 

милекне куллану үзенчәлекләрен, шул исәптән физик яки әхлакый тузуны, яисә 

юкка чыгу аркасында килеп чыккан, шулай ук аның урнашу урынын билгеләү 



мөмкинлеге булмаган максатчан билгеләнеше һәм (яки) күрсәтмә нигезендә алга 

таба файдалану өчен яраксыз дип тану белән бәйле гамәлләр комплексы 

аңлашыла. 

Объектны төп чара итеп  кулланганда исәптән төшерү хуҗалык 

операциясенең  соңгысы булып тора һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:  

- төп чаралар объектнын кулланганда;  

- кирәкле документларны рәсмиләштерү; 

- хисптан төшерү өчен кирәкле килешүләр һәм рөхсәт алу; 

- предприятие, учреждениеләрдә баланс хисбынан төшерү; 

- демонтажулау, сүтү; 

- мөмкин булган матди кыйммәтләрне бракка чыгару һәм кабул итү; 

- икенчел чималны утильләштерү; 

- объектны муниципаль милек реестрыннан төшереп калдыру. 

1.3. Муниципаль милекне исәптән чыгару инициативасы өчен нигез булып 

тора: 

- куллану үзенчәлекләренең тулы йә өлешчә югалуы, шул исәптән мөлкәтне 

максатчан билгеләнеше буенча алга таба файдалану өчен яраксыз хәлгә китергән 

мораль яки физик тузу нәтиҗәсендә, тиешле бәяләмә яки экспертиза белән 

расланган милекне торгызу (ремонтлау, реконструкцияләү, модернизацияләү) 

мөмкин булмавы яки икътисади максатсызлыгы (ремонт, реконструкция, 

модернизацияләү) аркасында; 

- табигый бәла-казалар, янгыннар, аварияләр һәм башка гадәттән тыш 

хәлләр, урлау нәтиҗәсендә җимерелү (һәлак булу) аркасында милеккә хокук бозу, 

аларны юкка чыгару (өлешчә бетерү) нәтиҗәсендә милекне югалту; 

- мөлкәтнең техник торышы норматив-техник документлар, дәүләт 

күзәтчелек органнары нормаларына туры килмәү, әгәр милекне яңадан торгызу 

(ремонтлау, реконструкцияләү, модернизацияләү) мөмкин булмаса, 

эксплуатацияләүнең кирәкле шартларын бозуга китергән, бу тиешле бәяләмә яки 

экспертиза белән расланган булса. 

1.4. Әлеге Нигезләмәдә "максатчан билгеләнеше буенча алга таба 

файдалану өчен мөлкәтнең яраксызлыгы", "милекне торгызуның максатка 

ярашлы булмавы" төшенчәсе бер үк мәгънәдә, алар астында предприятие, 



учреждение, муниципаль берәмлек тарафыннан шундый ук милекне сатып алуга 

акча суммасыннан артып киткән милекне торгызуга (ремонт, реконструкция, 

модернизацияләүгә) акча средстволары суммасы салынуның кирәклеге аңлашыла. 

Милекне файдалы файдалануның норматив срогы чыккач яки аның буенча 

100% амортизация исәпләү, әгәр үзенең техник торышы буенча яки ремонттан соң 

ул максатчан билгеләнеше буенча кулланылырга мөмкин булса, аны гамәлдән 

чыгару өчен бердәнбер нигез булып тормый (алга таба файдалану өчен яраклы). 

1.5. Хисаптан төшереп калдырылмый: гамәлдәге законнарда билгеләнгән 

тәртиптә гражданлык-хокукый килешүләр буенча тәэмин итүдә (залогта) булган 

мөлкәт, шулай ук билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла яки башка юридик 

затларга тапшырыла ала торган мөлкәт түләтелә. 

1.6. Мөлкәтне исәптән чыгару вәкаләтләрен «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы» 

муниципаль казна учреждениесе (алга таба – Палата) башкара. 

1.7. Муниципаль унитар предприятиеләр, муниципаль учреждениеләр 

баланс бәясе 40000 сумга кадәр булган төп чараларны исәптән мөстәкыйль 

исәптән исәптән төшерәләр. 

Хисаптан төшереп калдырганда үзенчәлекле очраклар: казна 

учреждениеләре - күчемсез милек объектлары, бюджет учреждениеләре - 

күчемсез милек объектлары, шулай ук билгеләнгән тәртиптә аеруча кыйммәтле 

күчемле милек категориясенә кертелгән объектлар, автоном учреждениеләр - 

күчемсез милек объектлары, ләкин ул милек хуҗасы хисабына сатып алынган яки 

аларга учреждение, шулай ук билгеләнгән тәртиптә махсус кыйммәтле күчемле 

милек категориясенә кертелгән объектлар. 

 

2. Хисаптан төшерү  буенча комиссия эшчәнлеген оештыру 

2.1. Хуҗалык алып бару хокукында беркетелгән муниципаль мөлкәтне (төп 

чараларны) исәптән чыгару зарурлыгын (максатка ярашлылыгын) билгеләү өчен, 

учреждениеләр өчен оператив идарә итү, мондый мөлкәтнең киләчәктә 

файдалану, мөмкин булмавы яки аның торгызу (ремонтлау, реконструкцияләү, 

модернизацияләү) файдасызлыгы өчен, шулай ук кирәкле документларны исәптән 

төшерү буенча Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

күрсәтмәсе нигезендә комиссия төзелә. 



2.2. Исемлек буенча комиссияне комиссия рәисе җитәкли, ул комиссия 

эшчәнлеге белән гомуми җитәкчелек итә, бәхәсле мәсьәләләр буенча фикер 

алышуда коллегиальлекне тәэмин итә, вазыйфаларны бүлә һәм комиссия 

әгъзаларына йөкләмәләр бирә. 

Исемлек буенча Комиссия утырыш кирәк булган саен үткәрә. Кворум 

булганда Комиссия утырышы Комиссия составының өчтән икесен тәшкил итә. 

2.3. Исәптән төшерү буенча комиссия тарафыннан түбәндәге чаралар 

үткәрелә: 

1) күчемсез милекне (төп чаралар объектын) карау, кирәкле техник һәм 

башка документлардан файдаланып исәптән төшерелергә тиешле чыгымнарны 

анализлау, бухгалтерлык исәбе мәгълүматларын тикшерү; 

2) алга таба файдалану, мөмкин булмавы яки аны торгызу (ремонтлау, 

реконструкцияләү, модернизацияләү, реконструкцияләү) мәгънәсезлеге өчен 

милекне яраксыз итү фактын билгеләү); 

3) мөлкәт, чыгымнарны исәптән чыгару сәбәпләрен билгеләү; 

4) милекне эксплуатацияләүдән вакытыннан алда азат итүдә гаепле 

затларны ачыклау, әлеге затларны гамәлдәге законнар нигезендә җаваплылыкка 

тарту турында тәкъдимнәр кертү; 

5) исәптән төшерелергә тиешле муниципаль мөлкәтне сату яисә аны 

билгеләнгән тәртиптә башка юридик затларга тапшыру мөмкинлеген (мөмкин 

булмавын) билгеләү; 

6) исәптән чыгарыла торган мөлкәтне алга таба файдалану мөмкинлекләрен 

билгеләү (металлоломга тапшыру, комплектлаштыру, аерым төеннәр, детальләр, 

материаллар кабул итү, алмашка тагын да камилрәк һәм башкалар алу өчен 

искергән җиһазларны гамәлгә ашыру); 

7) объект составында яраклы детальләр, узеллар, материаллар булган, 

аларны складка тапшыру өчен, аларда төсле һәм кыйммәтле металл булганда, 

аларның санын һәм авырлыгын билгеләүне тәэмин итү, аларны төсле һәм 

кыйммәтле металлар кабул итү пунктына тапшыруны контрольдә тоту; 

8) мөлкәтне исәптән чыгару турындагы актларны, чыгымнарны ике нөсхәдә 

төзү һәм имзалау. Исемлек турындагы актлар, расланган унификацияләнгән 

форма булмаган очракта, туктатылган һәм (яки) гамәлдә булмаган төзелеш буенча 



чыгымнарны исәптән чыгару турындагы акттан тыш, исәптән чыгарылган мөлкәт 

төренә карап, расланган унификацияләнгән форма буенча рәсмиләштерелә; 

9) әлеге Нигезләмәнең 3 бүлеге нигезендә документлар пакетын 

формалаштыру. 

2.4. Уздырылган чаралар нәтиҗәсендә, әлеге нигезләмәнең 2.4 пункты 

нигезендә, исәптән төшерү буенча комиссия муниципаль мөлкәтне исәптән 

төшерү (исәптән төшерү) турында актта чагылдырыла торган чыгымнарны 

исәптән чыгару (исәптән алудан баш тарту) турында бәяләмә чыгара. Мөлкәтне, 

чыгымнарны исәптән чыгару турындагы карар утырышта катнашучыларны 

исәптән чыгару буенча комиссия әгъзаларының күпчелек тавышы белән кабул 

ителә. 

3. Муниципаль милекне исәптән чыгару өчен документлар исемлеге 

3.1. Эшне тәэмин итү максатыннан һәм исәптән төшерү буенча комиссия 

эше нәтиҗәләре буенча түбәндәге документлар рәсмиләштерелә: 

1) предприятие (учреждение) җитәкчесенең исемлек буенча комиссия төзү 

турында боерыгы (боерык) ; 

2) исәптән чыгарыла торган объектны характерлаучы мәгълүматларны 

күрсәтеп, мөлкәтне исәптән чыгару акты. Мондый мәгълүматларга объектны 

бухгалтерлык исәбенә кабул итү датасы, җитештерү яки төзелгән ел, файдалануга 

тапшыру датасы, файдалы куллану срогы, беренчел бәясе (яңадан бәяләнгән - 

торгызу өчен), исәпләнгән амортизация суммасы, башкарылган яңадан бәя, 

капиталь ремонтлар саны, шифр һәм амортизация кертемнәре нормасы, мөлкәт 

булу турындагы мәгълүмат, төшеп калу сәбәпләре, мөлкәт торышы (алга таба 

файдалану өчен яраксыз булу, яңадан торгызылмау һәм нәтиҗәсез булу, 

объектның өлешләреннән һәм (яки) материалларыннан файдалану мөмкинлеге, 

шул исәптән анда эшләнгән төсле металлның булу, объектта (аның өлешләрендә) 

матдәләр, кеше өчен потенциаль куркыныч матдәләр (терекөмеш, радиоактив 

матдәләр, башка көчле тәэсир итүче, агулаучы матдәләр һәм б.) булу. 

Мөлкәт төренә карап түбәндәге актлар рәсмиләштерелә: 

- төп чаралар объектын (автотранспорт чараларыннан тыш) исәптән төшерү 

турында акт) ( 0504104 форма); 

- автотранспорт чараларын гамәлдән чыгару турында акт (0504105 форма); 
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- йомшак һәм хуҗалык инвентаре турында акт (0504143 форма); 

- китапханә фонды объектларын исәптән чыгару турында акт (0504144 

форма) тиешле кушымта белән. 

Туктатылган һәм (яки) булмаган төзелеш буенча чыгымнарны гамәлдән 

чыгару турындагы акт, расланган унификацияләнгән форма булмау сәбәпле, 

ирекле рәвештә төзелә. 

3.2. Исәптән чыгарыла торган мөлкәт төренә, шулай ук аны гамәлдән 

чыгару сәбәпләренә бәйле рәвештә, актларга түбәндәге документлар теркәлә: 

3.2.1. биналарны, корылмаларны (торак фонды объектларыннан тыш) 

исәптән чыгарганда): 

- объектның техник торышы турында акт яисә вәкаләтле оешма тарафыннан 

бирелгән бинаның техник торышы турында бәяләмә яки бинаның 

(корылмаларның) яисә башка күчемсез милек объектының торышы турында 

Техник инвентаризация органнарыннан белешмә (кирәк булганда); 

- күчемсез милек объектының фотосы; 

- күчемсез милек объектлары исәптән чыгарылырга тиешле җир 

кишәрлекләренә хокук билгеләү документлары күчермәләре; 

3.2.2. төзелеш тәмамланмаган объектларны исәптән чыгарганда: 

- эшчәнлекнең әлеге төренә лицензиясе булган оешма тарафыннан бирелгән 

техник экспертиза бәяләмәсе (кирәк булганда); 

- җитештерелгән чыгымнар турында баланс белешмәсе; 

- күчемсез милек объектының фотосы; 

- күчемсез милек объектлары төзелеше тәмамланмаган җир кишәрлекләренә 

хокук билгеләү документлары күчермәләре; 

3.2.3. транспорт чараларын исәптән чыгарганда: 

- объектның техник торышы турындагы акт йә махсуслаштырылган оешма 

яки лицензиясе булган оешма тарафыннан бирелгән транспорт чарасының 

утильләштерелгән бәясен билгеләү турында хисап (кирәк булганда); 

- транспорт чарасы паспорты күчермәсе; 

- күчерелә торган транспорт чарасы фотографиясе (гомуми төре, дәүләт 

номеры, двигательнең номеры, шасси номеры); 

- транспорт чараларының техник торышы турында бәяләмә бирә торган 
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оешма эшчәнлегенең төрен раслаучы документ; 

3.2.4. бүтән күчемле милекне исәптән чыгарганда-милекнең техник торышы 

турында акт, объект турында мәгълүмат, объектның факттагы торышы, исәптән 

төшерү сәбәпләре күрсәтелгән. 

Техник яктан катлаулы җиһазларны исәптән чыгару очрагында, кирәк 

булган очракта, объектны яңадан торгызуга һәм әлеге эшчәнлек төрен гамәлгә 

ашыру вәкаләтләре булган оешма тарафыннан бирелгән яңадан файдалануга 

яраксыз булуын раслаучы бәяләмә (дефект ведомствосы), Лицензия яки 

эшкуарлык һәм һөнәри эшчәнлекнең билгеле бер төрен гамәлгә ашыру хокукын 

раслаучы документ күчермәсе (эшкуарлык яисә һөнәри эшчәнлек субъектларын 

берләштергән үзеннән-үзе көйләнә торган оешмада әгъзалык) тапшырыла. 

Объектны техник яктан катлаулы җиһазлауга керткәндә Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 19.01.1998 N 55, 10.11.2011 N 924 карарлары 

нигезендә техник яктан катлаулы товарлар исемлегенә таянып эш итәргә киңәш 

ителә; 

4.2. һәлакәт, Юл-транспорт һәлакәте аркасында киткән объектларны 

исәптән алганда әлеге Нигезләмәнең 3.2.1-3.2.4 пунктчаларында күрсәтелгән 

документларга өстәмә рәвештә (исәптән чыгарыла торган мөлкәт төренә карап) 

теркәлә: 

-авария, юл-транспорт һәлакәте турында акт күчермәсе; 

- административ хокук бозу турында беркетмә; 

- китерелгән зыянның бәясе турында белешмә; 

4.1.2. табигый бәла-казалар яки гадәттән тыш хәл аркасында яраксыз хәлгә 

килгән объектларны исәптән алганда, әлеге Нигезләмәнең 3.2.1-3.2.4 

пунктчаларында күрсәтелгән документларга өстәмә рәвештә (исәптән чыгарыла 

торган мөлкәт төренә карап) Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, 

гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү буенча 

Россия Федерациясе министрлыгының территориаль органы белешмәсе теркәлә, 

ул табигый бәла-казалар яисә гадәттән тыш хәлләр фактын раслый; 

4.7. өченче затларның хокуксыз гамәлләре аркасында муниципаль милеккә 

зыян килгән очракларда әлеге Нигезләмәнең 3.2.1-3.2.4 пунктчаларында 

күрсәтелгән документларга (объект төренә карап) өстәмә рәвештә, шулай ук 



мондый мөлкәт урланган очракта теркәлә: 

- предприятие яки оешманың милек мәнфәгатьләрен яклау буенча чаралар 

кабул итүне раслаучы документлар күчермәләре; 

- җинаять эше кузгату яки туктату турында (булганда) Эчке эшләр 

органнары карары; 

- предприятие (учреждение) җитәкчесенең гаепле затларга (предприятие яки 

учреждение хезмәткәрләренә) карата чаралар күрү турында боерыгы (күрсәтмәсе) 

күчермәсе); 

- гаепле затлар тарафыннан китерелгән зыянны каплау турындагы документ 

күчермәсе яки мондый түләүнең мөмкин булмавын раслаучы документлар 

күчермәсе; 

3.2.8. туктатылган һәм (яки) булмаган төзелеш буенча чыгымнарны 

югалткан очракта, кирәк булганда, тиешле чыгымнарны (проект-смета, эзләнү, 

геодезия эшләре, межалау эшләре, төзелеш яки җир участогы бирү белән бәйле 

башка эшләр) раслаучы мәгълүматлар һәм (яки) документлар тапшырыла. 

 

IV. Муниципаль милекне исәптән чыгару һәм муниципаль милек 

реестрыннан төшереп калдыру тәртибе 

4.1. Хуҗалык алып бару хокукында беркетелгән муниципаль мөлкәтне 

исәптән чыгару буенча комиссия эше нәтиҗәләре буенча предприятие 

(учреждение) палатага тапшыра: 

- предприятие (учреждение) җитәкчесе һәм бухгалтеры тарафыннан 

законсыз рәвештә төзелгән исәптән төшерү турындагы үтенеч хаты, төп 

средстволарны алга таба файдалануның файдасызлыгы һәм исәптән чыгарылган 

муниципаль милектән файдалану турында тәкъдимнәр белән. Озату хатында 

күчерелергә тиешле объектлар исемлеге күрсәтелә яки аңа теркәлә. Исемлектә 

объектның инвентарь номеры, атамасы (тибы, марка һәм башкалар), Чыгару елы, 

баланс (торгызу) һәм калдык бәясе күрсәтелә. Кирәк булганда исемлектә башка 

параметрлар яки объектның характеристикалары күрсәтелергә мөмкин; 

- әлеге Нигезләмәнең 3.1, 3.2 пунктларында каралган документлар яки 

аларның күчермәләре. 

Предприятие (учреждение) әлеге Нигезләмәдә каралмаган өстәмә 



документлар яки аларның күчермәләрен тапшырырга хокуклы. 

Тәкъдим ителгән документлар һәм аларның күчермәләре бетерелергә яки 

язып куярга, ачыклап язылган сүзләр һәм аларда әйтелмәгән башка сүзләр 

булырга тиеш түгел, шулай ук аларның эчтәлеген юкка чыгарырга ярдәм итәргә 

тиеш. Тәкъдим ителгән документларның күчермәләре җитәкченең яисә аның 

вәкаләтле затының имзасы һәм предприятие (учреждение) мөһере белән 

таныкланырга тиеш. 

4.2. Кирәк булган очракта Палата предприятие яки учреждениедән чын 

Документлар, шулай ук милекне исәптән төшерү мәсьәләсен карау өчен кирәкле 

өстәмә аңлатмалар алырга хокуклы. 

4.3. Палата предприятие яки учреждение тарафыннан тәкъдим ителгән 

документларны 30 календарь көннән дә артмаска тиеш, җитмәгән яки өстәмә 

мәгълүматны соратып ала, төп акчаларны сайлап алу буенча тикшерә һәм 

күрсәтелгән чаралар нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

- хисаптан төшерү турында; 

- әлеге Нигезләмәнең 3.1, 3.2 пунктларында күрсәтелгән документлар 

булмаган очракта (объектның төренә һәм исәптән төшерү нигезләренә карап) һәм 

әлеге документларның гамәлдәге законнар һәм әлеге нигезләмә белән билгеләнгән 

таләпләргә туры килмәве турында Карар кабул итү өчен кирәкле документларны 

кире кайтару турында; 

- күчерүдән баш тарту турында. 

4.4. Предприятиеләр һәм учреждениеләр балансында булган исәптән 

чыгарылырга тиешле төп чараларны алдан тикшерү палата тарафыннан түбәндәге 

очракларда үткәрелә: 

- күчемсез милек; 

- бәясе 100000 сумнан артып киткән беренчел (торгызу) кыйммәтле 

мөлкәтнең бәясе 20дән артык тәшкил итә%; 

- техник яктан катлаулы җиһазлар (объектны техник яктан катлаулы 

җиһазларга керткәндә Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19.01.1998 N 55, 

10.11.2011 n 924 карарлары нигезендә техник яктан катлаулы товарлар исемлегенә 

таянып эш итәргә киңәш ителә). 

4.5. Утырышта комиссия әгъзалары белән берлектә онлайн режимда 



республика муниципаль районнарының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

палаталары вәкилләре күчемсез милекне республика милкеннән муниципаль 

милеккә тапшыру турындагы 16 тәкъдиме һәм муниципаль милектән республика 

милкенә кабул итү турындагы 2 тәкъдиме каралды. Документларны кире кайтару 

турында яки милекне исәптән чыгаруны килештерүдән баш тарту турында Карар 

кабул ителгән очракта предприятие яки учреждение адресына документлар кире 

кайтарудан баш тарту яисә кире кайтару сәбәпләрен күрсәтеп хат-хәбәр җибәрелә. 

4.6. Предприятие (учреждение) палата карарыннан өземтә алынганнан соң 

милекне яки аның аерым детальләрен утильләштерү кирәк булган очракта, 

исәптән чыгарыла торган мөлкәтне утильләштерүне тәэмин итәргә тиеш, шул ук 

вакытта чит кешенең иминлеген һәм сакланышын тәэмин итәргә тиеш. 

Эксплуатациядән төшеп калган мөлкәтне утильләштерү законнарда билгеләнгән 

очракларда мөлкәтне утильләштерү буенча эшләрне башкаруга лицензиясе булган 

оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла. Әгәр законнарда тиешле эшләрне 

башкаруга лицензиясе булган оешмалар мөлкәтен утильләштерү турында таләп 

билгеләнмәсә, утильләштерү уставларда күрсәтелгән эшчәнлекнең бер төре 

тиешле эшләрне гамәлгә ашыру булган оешмалар тарафыннан башкарыла. 

Күчемсез милек объектын демонтажлый торган оешмалар җир кишәрлеген җир 

һәм шәһәр төзелеше законнары таләпләренә туры китерергә тиеш. 

4.7. Муниципаль мөлкәтне исәптән чыгару турында алынган карар 

нигезендә предприятие (учреждение) бухгалтерлык исәпеннән мөлкәтне исәптән 

төшерү, еллык детальләрне һәм төеннәрне күчерү, калдыкларны (металлолом, 

макулатура, пыяла савытлары, башка калдыклар) тапшыру буенча тиешле 

бухгалтер операцияләре җитештерә, исәптән чыгарылган мөлкәтне яки аның 

өлешләреннән файдалану буенча бүтән чаралар үткәрүне гамәлгә ашыра яисә 

тәэмин итә. 

4.8. Азнакай муниципаль районының муниципаль казнасын тәшкил итүче 

мөлкәтне, аренда килешүләре буенча бирелгән мөлкәтне исәптән бушлай 

файдалануга яки башка нигезләр буенча исәптән төшерү өчен Палата әлеге 

Нигезләмәнең 4.1-4.4 һәм 4.6-4.7 пунктларында каралган гамәлләрне мөстәкыйль 

гамәлгә ашыра. 

4.9. Муниципаль милекне исәптән чыгару, шулай ук аны сүтеп алу, 



демонтаж, төп объектларны исәптән төшерү (сүтү) турында тиешле карар кабул 

ителгәнчегә кадәр бетерү рөхсәт ителми. 

4.10. Мөлкәтне утильләштерүдән алынган акчалар муниципаль унитар 

предприятиеләрнең хуҗалык алып баруында булган мөлкәтне сүтүдән 

(демонтаждан) алынган акчалар әлеге предприятиеләрнең счетларына керә. 

4.11. Мөлкәтне утильләштерүдән, бюджет һәм Автоном учреждениеләрнең 

оператив идарәсендә булган мөлкәтне сүтүдән (демонтаждан) алынган акчалар 

бюджет һәм автоном учреждениеләр карамагында кала. 

4.12. Милекне утильләштерүдән, Азнакай муниципаль районы казнасында 

булган мөлкәтне сүтүдән (демонтаждан) алынган акчалар район бюджетына 

бюджет классификациясе керемнәренең тиешле кодларына керә. 

4.13. Теркәлергә яки исәпкә алынырга тиешле муниципаль милекне исәптән 

чыгарганда, предприятие (учреждение) яки Палата тиешле органнарны теркәүдән 

яки исәпкә алудан төшереп калдырылган мөлкәтне бетерергә тиеш. Күчемсез 

милек объектларын исәптән чыгарганда, әлеге затлар күчемсез милек 

объектларын техник инвентаризацияләү органнарында, шулай ук дәүләт кадастр 

учетыннан төшерүне тәэмин итәргә тиеш. 

4.14. Исәптән чыгарылган күчемсез милек объектын сүтү (бетерү) факты 

техник инвентаризация органнары документлары белән раслана. 

4.15. Муниципаль милекне муниципаль милек реестрыннан төшереп 

калдыру мөлкәтне исәптән чыгару турындагы карар нигезендә палата тарафыннан 

гамәлгә ашырыла. 

4.16. Муниципаль предприятиеләр балансында булган туктатылган яки 

(һәм) гамәлдә булмаган төзелеш буенча төп чараларны һәм чыгымнарны исәптән 

чыгарудан килгән зыян хуҗалык эшчәнлегенең финанс нәтиҗәләренә керә, алар 

түбәндәгечә каплана: 

- объектның беренчел бәясенең бозылмаган өлеше буенча хуҗалык 

эшчәнлегенең финанс нәтиҗәләренә керә; 

- төп средстволарның яңадан бәясенә бәйле рәвештә бәяләр арту өстәмә 

капиталның кимүенә бәйле. 

Туктатылган яки (һәм) гамәлдә булмаган төзелеш буенча чыгымнарны 

гамәлдән чыгарудан килгән зыян хуҗалык эшчәнлегенең финанс нәтиҗәләренә 



алынырга тиеш. 

4.17. Муниципаль учреждениеләр балансында булган төп чараларны 

исәптән чыгарудан килгән зыян әлеге учреждениеләрне тотуга смета хисабына 

капланырга тиеш. 

4.18. Зыяннар суммасын исәпләгәндә кире кайтару материаллары, төзелеш 

конструкцияләре һәм башкалар бәясе, әлеге материалларны сүтү, туплау, саклау 

белән бәйле чыгымнар исәпкә алынырга тиеш. 

 

V. Муниципаль милекне исәптән чыгару тәртибен үтәмәгән өчен җаваплылык 

5.1. Азнакай муниципаль районы муниципаль милеген гамәлдән чыгару 

буенча килешүләр гамәлдә түгел дип таныла. 

5.2. Муниципаль милекне исәптән чыгару тәртибен, шулай ук матди 

кыйммәтләрне бетергәндә алынган хуҗалыксыз мөнәсәбәтне бозган очракта, 

гаеплеләр гамәлдәге законнар нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

5.3. Предприятиеләр, учреждениеләр тарафыннан Палатага тапшырыла 

торган белешмәләрнең һәм документларның актуальлеге һәм дөреслеге өчен әлеге 

предприятие, учреждение җитәкчеләре җаваплы. 


