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КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында 
урнашкан күпфатирлы йортларга карата капиталь ремонт фондын

формалаштыру ысулы турында Карар кабул итү хакында

Милекчеләр тарафыннан, Россия Федерациясе Торак кодексының 170
статьясындагы  7  пунктын  үтәү  йөзеннән,  капиталь  ремонт  фондын
билгеләнгән вакытта формалаштыру ысулы турындагы карар кабул ителмәү
сәбәпле,  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан
Республикасы  территориясендә  урнашкан  күпфатирлы  йортларда  гомуми
милекне капиталь ремонтлау буенча төбәк программасын раслау турында»
2013 ел, 31 декабрь, 1146 нчы карарын исәпкә алып, карар бирәм. :

 1.  Кушымта  нигезендә,  региональ  оператор  счетында  күпфатирлы
йортларны капиталь ремонтлау фондын формалаштырырга.

 2. Әлеге карарны Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан  Республикасы  Хокукый  мәгълүматның  рәсми  порталында
түбәндәге  адрес  буенча  бастырып  чыгарырга:  http:/pravo.tatarstan.ru  һәм
Лаеш  муниципаль  районының  Интернет-мәгълүмати-телекоммуникацион
челтәрендә  рәсми  сайтында  түбәндәге  адрес  буенча  урнаштырырга:
http:/laishevo.tatarstan.ru. 

3.  Әлеге  карарның  үтәлешен  тикшереп  торуны  Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  Җитәкчесе
урынбасары Р.Р. Хисаметдиновка йөкләргә. 

Җитәкче                                                                               М. В. Фадеев

 



Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы

Башкарма комитетының 
2019ел, 1июль , 1653-ПИК 

 номерлы  карарына 
 Кушымта

Капиталь ремонт фондын формалаштыру ысулы турында Карар кабул
итмәгән күпфатирлы йортлар исемлеге

№
п/п

Торак пункт, урам

1.
Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  Усад
авылы, Сиреневая ур., 8

2.
Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  Усад
авылы, Сиреневая ур., 2

3.
Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  Усад
авылы, Сиреневая ур., 6

4.
Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  Усад
авылы, Сиреневая ур., 4

5.
Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  Усад
авылы, Сиреневая ур., 10

6. Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  Усад
авылы, Сиреневая ур., 3

7.
Татарстан  Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы,  Усад
авылы, Сиреневая ур., 1
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