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Аукцион үткәрү турында 

 

Муниципаль милекне нәтиҗәле файдалану максатыннан, 

«Конкуренцияне яклау турында» 2006 елның 26 июлендәге 135 – ФЗ номерлы 

Федераль законга, 2001 елның 21 декабрендә кабул ителгән 178 номерлы 

Федераль законга таянып, муниципаль милекне нәтиҗәле файдалану 

максатыннан чыгып, «Конкуренцияне яклау турында» гы Федераль закон 

нигезендә, «Дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында» 

Россия Федерациясе Граждан кодексы нигезендә, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Аукционда дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне сатуны оештыру 

турындагы нигезләмәне һәм махсуслаштырылган аукционда ачык акционерлык 

җәмгыятьләре акцияләрен сатуны оештыру турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» 2002 елның 12 августындагы 585 номерлы карарына таянып, карар 

бирә: 

1. 1 нче кушымта нигезендә муниципаль милекне милек итеп сату бәясен 

арттыруга ачык (катнашучылар составы буенча һәм бәясе турында тәкъдимнәр 

бирү формасы буенча) аукцион үткәрү. 

2. 1 нче кушымтада күрсәтелгән муниципаль милекнең башлангыч бәясен 

расларга.  Муниципаль мөлкәтнең башлангыч бәясе бәяләүченең гамәлдәге 

законнар нигезендә хисап нигезендә билгеләнгән.  

3. Задатка күләмен – 20% һәм бәясен күтәрү («аукцион адымы») күләмен 

- милекнең башлангыч бәясеннән 5% билгеләргә. 

4.  Аукцион комиссиясен киләсе составта расларга: 

Комиссия рәисе: 

Дәүләтханов Илназ Ринат улы – Питрәч муниципаль районының Мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе; 

Комиссия әгъзалары: 

Товкалев Геннадий Петрович – Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рәисе; 

Павлова Светлана Михайловна – Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Советының юридик бүлеге башлыгы; 



Байгильдин Дамир Ринат улы – Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары вазыйфаларын 

башкаручы; 

Закирова Гүзәл Зөфәр кызы - Питрәч муниципаль районының Мөлкәт һәм 

җир мөнәсәбәтләре Палатасының әйдәп баручы белгече. 

5. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Мөлкәт һәм 

җир мөнәсәбәтләре палатасына аукцион үткәрүне оештыруны йөкләргә. 

6. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы сайтында, 

«Вперед» район газетасында һәм www.torgi.gov.ru «Интернет» челтәрендәге 

аукционны үткәрү турындагы мәгълүматны урнаштыру өчен Россия 

Федерациясенең рәсми сайтында муниципаль милекне милек итеп сату буенча 

ачык аукцион үткәрү турында мәгълүмат бастыруны тәэмин итәргә. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 
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