
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2019 елга 

муниципаль мөлкәтне приватизацияләүнең  

Фаразлау планын раслау турында 

 

21.12.2001 елда кабул ителгән “Дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне 

приватизацияләү турында”гы №178-ФЗ Федераль Законы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Минзәлә муниципаль район Советы 

 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1. 2019 елга ТР Минзәлә муниципаль районының муниципаль мөлкәтне 

приватизацияләүнең Фаразлау планын расларга. 

2. Гамәлдәге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Минзәлә муниципаль район Советының план-бюджет-финанс даими 

комиссиясенә йөкләргә. 

3. Гамәлдәге карар Татарстан Республикасы “Минзәлә муниципаль районы” 

Муниципаль берәмлеге рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш: 

http://menzelinsk.tatarstan.ru. 

 

 

 

ТР Минзәлә муниципаль 

 район Советы рәисе                                                                                 А.Ф. Салахов 

 

11 декабрь 2018 ел 16 

http://menzelinsk.tatarstan.ru/


ТР Минзәлә муниципаль район Советы 

Карары белән  

дата 11.12.2018 ел №16 

 

2019 елга Минзәлә муниципаль район  

муниципаль мөлкәтен приватизацияләүнең Фаразлау планы 

 

I Бүлек. 2019 елда ТР Минзәлә муниципаль районының муниципаль 

мөлкәтен приватизацияләү өлкәсендәге сәясәтне тормышка ашыруның төп 

юнәлешләре 

21.12.2001 елда кабул ителгән “Дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне 

приватизацияләү турында”гы №178-ФЗ Федераль законы нигезендә, муниципаль 

мөлкәтне приватизацияләү расланган, ел саен төзелә торган приватизациянең 

фаразлау планнары нигезендә башкарыла. 

Муниципаль хосусыйлык белән идарә итү һәм приватизация процессының 

планлы булуын тәэмин итү 2019 елда ТР Минзәлә муниципаль районының 

муниципаль мөлкәтен приватизацияләүнең фаразлау планын тормышка ашыруның 

төп максаты булып тора. 

2019 елда приватизацияләү иң беренче чиратта, түбәндәге мәсьәләләрне хәл 

итүгә юнәлтеләчәк: 

- ТР Минзәлә муниципаль район икътисадында структура үзгәрешләренең 

дәвамы; 

- муниципаль хосусыйлык структурасын оптимизацияләү; 

- җирле үзидарә бурычларын һәм функцияләрен тәэмин итүдә катнашмаган 

 муниципаль мөлкәтне приватизацияләү; 

- район бюджеты керемнәрен формалаштыру. 

Приватизация планына кертелгән объектлар исемлеге муниципаль мөлкәтне 

приватизацияләүнең максатчанлыгы принципларыннан чыгып формалаштырылган. 
 

 

 



II Бүлек. Минзәлә муниципаль районының 2019 елда приватизацияләнергә 

тиешле муниципаль мөлкәт объектлары исемлеге 
 

Объектның исеме 
 

Адресы 

 

Объект 

характеристикасы 

 

Приватизация 

ысулы 

1.Җир участогы  

белән  

башлангыч 

гомумбелем 

 мәктәбе 

 

ТР, Минзәлә районы, 

Иркәнәш авыл 

җирлеге,  Иске 

Иркәнәш, Имәнле ур., 

22 нче йорт. 

Торак булмаган, 1 катлы, 

гомуми мәйданы 928,6 

кв.м. һәм  

җир участогы 

кадастр номеры 

16:28:050101:125, 

мәйданы 7916 кв.м. 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

2.Җир участогы 

белән 

башлангыч 

гомумбелем 

мәктәбе 

 

ТР, Минзәлә районы, 

Иркәнәш авыл 

җирлеге,  Яту авылы, 

Тукай ур, 4 нче йорт 

Торак булмаган, 1 катлы, 

гомуми мәйданы 66,7 

кв.м.  кадастр номеры 

16:28:050301:80  һәм җир 

участогы, кадастр 

номеры 16:28:050301:26, 

мәйданы 1045 кв.м. 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

3. Җир участогы 

белән 

башлангыч 

гомумбелем 

мәктәбе 

 

ТР, Минзәлә районы, 

Иркәнәш авыл 

җирлеге, Тегермәнче 

ав., Речная ур., 2 нче 

йорт. 

Торак булмаган, 1 катлы, 

гомуми мәйданы 73,9 

кв.м., инв. № 11746, 

лит.А, кадастр номеры 

16:28:050501:89  һәм җир 

участогы кадастр номеры 

16:28:050501:13 мәйданы 

1366 кв.м.  

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

4. Җир участогы 

белән 

башлангыч 

гомумбелем 

мәктәбе 

 

ТР, Минзәлә районы , 

Юшады авыл җирлеге 

, Югары Юшады, 

Новая ур., .4 нче йорт. 

Торак булмаган, 1 катлы,  

Төзелеш мат.,.щитлы, 

гомуми мәйданы 68,5, 

1981 елда кадастр 

номеры 16:28:120201:197 

һәм җир участогы 

кадастр номеры 

16:28:120201:78 мәйданы 

1131 кв.м.  

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

5. Җир участогы 

белән 

башлангыч 

гомумбелем 

мәктәбе 

 

ТР, Минзәлә 

муниципаль районы, 

Аю авыл җирлеге, 

Дружба авылы, 

Школьная ур., .2 нче 

йорт 

Торак булмаган, 1 катлы, 

төзелеш мат. агач, 

гомуми мәйданы 142,6 

кв.м., 1964 елдан кадастр 

номеры 16:28:020501:144  

һәм җир участогы 

кадастр номеры 

16:28:020501:99 мәйданы 

2932 кв.м. 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

6. Җир участогы 

белән 

башлангыч 

гомумбелем 

мәктәбе 

 

ТР, Минзәлә районы, 

Хуҗәмәт авыл 

җирлеге, Яңа 

Александровка, 

Первомайская ур., 15 

нче йорт 

Торак булмаган, 1нче 

кат, төзелеш мат. кирпеч, 

гомуми мәйданы 80 

кв.м., 1977 елда һәм җир 

участогы 16:28:080201:17 

мәйданы 1482 кв.м. 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

7. Җир участогы белән 

мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе 

ТР, Минзәлә районы, 

Аю авыл җирлеге, 

Дружба авылы, 

Торак булмаган, 1 нче 

кат, төзелеш мат. агач, 

гомуми мәйданы 110 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 



Объектның исеме 
 

Адресы 

 

Объект 

характеристикасы 

 

Приватизация 

ысулы 

 Костин ур., 65 нче 

йорт 

кв.м., 1950 елда, җир 

участогы кадастр номеры 

16:28:020501:21 мәйданы 

927 кв.м. 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

8. Интернат бинасы  ТР, Минзәлә районы, 

Наратлы Кичү, 

Тынычлык ур., 

Торак булмаган бина, 1 

нче кат , төзелеш мат. 

агач, гомуми мәйданы 

140 кв.м., 1960 кв.м.  

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

9. Ашханә бинасы  ТР, Минзәлә районы, 

Наратлы Кичү,  

Тынычлык ур., 

Торак булмаган бина, 1 

нче кат, төзелеш мат. 

агач, гомуми мәйданы 

100 кв.м., 1969 кв.м. 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

10.Мәктәп бинасы  ТР, Минзәлә районы, 

Иске Матвеевка авыл 

җирлеге 

Калморза, Новая ур., 

50 нче йорт. 

Торак булмаган бина, 1 

нче кат, төзелеш 

мат.кирпеч.,гомуми 

мәйданы 250 кв.м., 1986  

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

11.Мәктәп бинасы җир 

участогы белән 

 

ТР, Минзәлә районы, 

Степановка ав., 

Степановка ур., 2 нче 

йорт 

Торак булмаган бина, 1 

нче йорт, төзелеш мат. 

кирпеч, гомуми мәйдан 

56 кв.м., 1995 елгы һәм 

җир участогы кадастр 

номеры 16:28:020201:24 

мәйданы 1335 кв.м. 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

12. Җир участогы 

белән мәктәп бинасы 

 

ТР, Минзәлә 

муниципаль районы, 

Урыс авыл җирлеге, 

Гөлек ав., 

Пионерская ур., 8 

нче йорт. 

Торак булмаган бина, 1 

нче кат, төзелеш 

мат.кирпеч, гомуми 

мәйданы 274,8 кв.м., 

1968 елгы һәм җир 

участогы 

 кадастр номеры 

16:28:170301:98 

мәйданы 3 496 кв.м. 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

13. Автотранспорт 

чарасы 

ТР, Минзәлә районы, 

Минзәлә шәһәре, 

Ленин ур., 80 нче 

йорт 

AUDI A6, 2012 елда 

чыгарылган,  VIN 

WAUZZZ4G1CN113596, 

модель, двигатель № 

CGW 033824, кузов № 

WAUZZZ4G1CN113596, 

ак төстә 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

14. Автотранспорт 

чарасы 

ТР, Минзәлә районы, 

Минзәлә шәһәре, 

Ленин ур., 80 нче 

йорт 

HYUNDAI SONATA, 

2010 елда чыгарылган, 

VIN 

KMHEB41BBBA251926, 

модель, двигатель № 

G4KD AA620482, кузов 

№  

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 



Объектның исеме 
 

Адресы 

 

Объект 

характеристикасы 

 

Приватизация 

ысулы 

KMHEB41BBBA251926, 

көмешсыман төстә 

15.Торак булмаган 

бина 

ТР, Минзәлә районы, 

Р.Люксембург ур., 79 

йорт  

Үзәк банк бинасы 

(Россия Банкы), ярдәмче 

объектлар: тимер 

капкалар.1, металл 

койма, лит.3, асфальт 

япма, лит.4, инв.№  

350064 

Муниципаль мөлкәт 

хосусыйлыгына 

сату буенча бәяне 

күтәрүгә ачык 

аукцион 

 

 


