
 
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  район Советы 

 КАРАРЫ 

 
2019 ел, 16 октябрь                                                                                № 223 

 
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 
районы һәм муниципаль берәмлекләренең  
2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына 
муниципаль милекне хосусыйлаштыру  
 планын фаразлау турында  
 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дҽүлҽт 
һҽм муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында» 2001 елның 21 декабрендҽге 
178-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 
муниципаль районы Уставының 44 статьясындагы 2 пункты нигезендҽ. Татарстан 
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 2008 елның 26 
июнендҽге 180 номерлы Карары, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 
муниципаль районы муниципаль мөлкҽтен хосусыйлаштыру тҽртибе һҽм шартлары 
турында ,Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 
2008 елның 26 июнендҽге 180 номерлы Карары, Татарстан Республикасы Кама 
Тамагы муниципаль районының муниципаль мөлкҽтен хосусыйлаштыру тҽртибе 
һҽм шартлары турындагы нигезлҽмҽнең 3 статьясы белҽн расланган» Татарстан 
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль милкенҽ ия булу, 
алардан файдалану һҽм алар белҽн эш итү тҽртибе турында» нигезлҽмҽнең 2 
статьясындагы 2.3 п., Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 
Советының 2017 елның 10 ноябрендҽге 111 номерлы карары нигезендҽ Татарстан 
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы КАРАР чыгарды: 

 
1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты тҽкъдим иткҽн Кама Тамагы муниципаль районы һҽм аның составындагы 
муниципаль берҽмлеклҽрнең муниципаль милкен хосусыйлаштыруның 2019 елга 
һҽм 2020, 2021 еллар план чорына (алга таба-хосусыйлаштыруның фаразлау 
планы) кушымта нигезендҽ фаразлау планын расларга. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Мөлкҽт 
һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасына гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
хосусыйлаштыруның Фаразлау планын гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итүне тҽкъдим 
итҽргҽ 

3.Ҽлеге карарны "Волжские зори", "Идел таңнары" газеталарында бастырып 
чыгарырга һҽм Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми сайтында 
урнаштырырга. 

4.  Ҽлеге карар "Волжские зори", "Идел таңнары"газеталарында рҽсми 

басылып чыккан көннҽн үз көченҽ керҽ. 

5.  Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Советының бюджет, салымнар һҽм финанслар 

буенча даими комиссиясенҽ йөклҽргҽ. 

Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгы, 

муниципаль район Советы рәисе                                                        Н.А. Вазыйхов 



 
Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль  

район Советы карарына 

кушымта 

2019 елның 16.10.  № 223 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы  

һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләренең 

2019 елга һәм план чорына 2020 һәм 2021 елларга   муниципаль милеген 

хосусыйлаштыруның фаразлау планы 
 

№ 

п/п 

Объектның исеме 

(зу һҽм окс-җир участогының һҽм 

капиталь төзелеш объектының кадастр 

номерлары  

(булган очракта) 

Корылманың урнашу 

урыны  

(Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы районы) 

Гомуми 

мәйданы, 

 кв. м. 

 

1 

Административ-эшлекле үзҽкнең 

мөлкҽт комплексы 

16:22:210103:236 - зу 

16:22:210103:206 - окс 

 Тенишев штп, 

Таучылар ур. 9 йорт 
165,1 

2 

Хуҗалык корылмалары милек 

комплексы 

16:22:160110:460 - зу, 

16:22:160110:418 - окс 

Кама Тамагы штп, 

К. Маркс ур., 99 
561,6 

3 

 Куйбышев Затоны штп причалының 

милек комплексы 

16:22:140309:91 - зу 

Куйбышев Затоны 

штп.Набережная ур 
6 926 

4 

Ферма бинасының милек комплексы 

16:22:070402:117 - зу 

16:22:070402:122 - окс 

Олы Бортас авыл җирлеге, 

Балчыклы авылы 
592,2  

5 

Ферма бинасының милек комплексы 

16:22:070402:111 - зу 

16:22:070402:119 - окс 

Олы Бортас авыл җирлеге, 

Балчыклы авылы 
802,1 

6 
Спорт залы 

16:22:120201:97 - зу 

Иске Казиле авыл җирлеге, 

Караталга ав, Урта ур 2а 
411,5 

7 
Клуб бинасы 

16:22:120101:116 - зу 

Иске Казиле авыл җирлеге, 

Иске Казиле авылы, Һади 

Такташ ур., 4 

200,6 

8 
Торак булмаган бина (контора) 

16:22:140101:493 - ОКС 

Сөйки авыл җирлеге, Сөйки 

авылы 
287,3 

9 
Элеккеге социаль приют бинасы 

16:22:090108:139 - зу 

Тҽмте авыл җирлеге, Тҽмте 

авылы, Гагарин ур., 1 
399,5 

10 
Җылы стоянка бинасы 

16:22:090108:139 - зу  

Тҽмте авыл җирлеге, Тҽмте 

авылы, Гагарин ур., 1 
1296 

11 

Республика ҽһҽмиятендҽге мҽдҽни 

мирас объекты милек комплексы – 

Князь Гагаринның  Тҽмтедҽге 

билҽмҽлҽре белҽн идҽрҽ итүченең 

конторасы 

16:22:090201:65 - зу 

16:22:090201:330 - окс 

Тҽмте авыл җирлеге, 

посТатЗОС, 

Яр буе ур., 1. 

440,5 


