
Чистай муниципаль районы Каргалы авыл җирлеге Советы карары  
 

 
   № 71/3                                                                     «15» май  2019 ел

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  
районы Каргалы авыл җирлеге»  
муниципаль берәмлеге милкендә булган  
милекне хосусыйлаштыру турындагы план турында  
 
 
 
 
 
«Дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында» гы 21.12.2001 елгы 178-ФЗ 
номерлы  Федераль закон,  06.10.2003 елгы, 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» гы Федераль закон, 
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Каргалы авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Чистай муниципаль районының Каргалы авыл 
җирлеге Советы 
 
 

КАРАР ИТӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Каргалы авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлеге милкендә булган мөлкәтен хосусыйлаштыруның 2019 
елга планын кушымта нигезендә расларга. 
2. 2019 елга Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Каргалы 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге милкендәге мөлкәтне хосусыйлаштыруның 
фараз планы (программасы) Чистай муниципаль районының рәсми сайтында 
урнаштырырга (chistopol.tatarstan.ru), шулай ук «Интернет» мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрендә сату үткәрү турында мәгълүмат урнаштыру өчен Россия 
Федерациясенең рәсми сайтында (torgi.gov.ru). 
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Чистай 
муниципаль районы Каргалы авыл җирлеге Советының законлылык, хокук тәртибе һәм 
депутат эшчәнлеге мәсьәләләре буенча даими депутат комиссиясенә йөкләргә. 
 
 
 
 
 
Каргалы авыл җирлеге башлыгы                                                   М. А. Заһидуллин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Чистай муниципаль районы  

Каргалы авыл җирлеге Советының  
2019 елның 15 маендагы  № 71/3 номерлы  

Карарына кушымта  
 

 
 
 
2019 елга Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Каргалы авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге милкендәге мөлкәтне хосусыйлаштыруның фараз 
планы (программасы)  

 
Бүлек 1. Гомуми нигезләмәләр 
 
1.1.  Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Каргалы авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге милкендә булган мөлкәтне хосусыйлаштыруның 
прогноз планы (программасы) 2019 елга «дәүләт һәм муниципаль милекне 
хосусыйлаштыру турында» 21.12.2001 ел, №178-ФЗ Федераль закон, «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 06.10.2003 
ел, № 131-ФЗ Федераль закон нигезендә эшләнгән», Татарстан Республикасы Чистай 
муниципаль районы «Каргалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы белән. 

1.2.  2019 елда муниципаль милекне хосусыйлаштыру муниципаль милек белән 
идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттыруга, күчемсез милек объектларын тотуга 
инвестицияләр җәлеп итүгә, муниципаль милекне сатудан бюджет кытлыгын каплау 
чыганакларын формалаштыруга юнәлдерелгән. 

1.3.  «Дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында " 21.12.2001 
елдагы 178-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә муниципаль милекне 
хосусыйлаштыру аукцион яки конкурс аша һәм законда каралган башка ысуллар белән 
сату итү күздә тотыла. 

 
Бүлек 2. Хосусыйлаштырылырга тиешле муниципаль мөлкәт 
 
2.1.  2019 елда муниципаль казнада була торган һәм Чистай муниципаль районы 

бюджетыннан финанслана торган оешмалардан файдаланылмый торган муниципаль 
милек хосусыйлаштырылырга тиеш. 

2.2.  Хосусыйлаштыру планлаштырыла торган муниципаль күчемсез милек 
исемлеге: 

  

№               
п/п 

Объектның 
исеме  

урнашу урыны  
мәйданы 

 
кв. м. 

хосусыйлаштыру 
вакыты 

 

1 

Торак 
булмаган бина, 
мәдәният 
йорты 
(билгеләнеше 
буенча 
файдаланылм
ый торган 
бина) 

 

Татарстан 
Республикасы, Чистай 
муниципаль районы,  

Каргалы авылы, Чапаев 
ур., 3а йорт 

объект-
858,7 (16:42: 
140104: 63) 
җир-1997 (16:42: 
140104: 22) 

 

2 - 4 кв. 

 
2.3. Муниципаль унитар предприятиеләрне һәм муниципаль милектә булган 

акцияләрне хосусыйлаштыру 2019 елда планлаштырылмый. 
2.4. Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Каргалы авыл җирлеге 

Советы карарлары нигезендә Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 
Каргалы авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан шундый мөлкәт, җир 
кишәрлекләрен сатып алучы затка тартып алына торган муниципаль милекне, шул 
исәптән сату бер үк вакытта гамәлгә ашырыла торган мөлкәтне хосусыйлаштыру 



турында Карар кабул ителә. 
 
Бүлек 3. Муниципаль милекне хосусыйлаштыруны мәгълүмати тәэмин итү 
 
3.1. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру һәм Татарстан Республикасы Чистай 

муниципаль районы Каргалы авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан реклама 
белән тәэмин итү турында мәгълүматны оператив рәвештә бирү максатларында әлеге 
прогноз планын үтәү барышында мәгълүмат чыганакларыннан тыш башка массакүләм 
мәгълүмат чаралары хезмәтләреннән дә файдаланырга хокуклы. 


