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    РЕШЕНИЕ КАРАР 

       18.02 2020  Менделеевск ш.                                                             №245 
 

2020 елга Менделеевск муниципаль районы  

муниципаль мөлкәтенең фаразлау планы  

(программасы) турында 

 

Муниципаль милеккә идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттыру максатларында 

һәм 2001 елның 21 декабрендәге 178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә " 

Дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне хосусыйлаштыру турында", 2003 елның 06 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белән "Россия Федерациясендә 

җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында", Муниципаль 

берәмлек Уставы белән «Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы», Муниципаль берәмлекнең муниципаль мөлкәтен хосусыйлаштыру 

тәртибе һәм шартлары турында нигезләмә «атарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы», ТР Менделеевск муниципаль районы Советының 2019 

елның 30 декабрендәге 240 номерлы карары белән расланган, 2020 елга 

Менделеевск муниципаль районының Фараз планы (программасы) турында 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының мөлкәти һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы рәисе тәкъдиме белән Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2020 елга Менделеевск муниципаль районы муниципаль мөлкәтен 

хосусыйлаштыруның Фараз планын (программасын) Кушымта нигезендә 

расларга. 

2. Расларга: 

2.1. Менделеевск муниципаль районының мөлкәти һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы 2020 елга Менделеевск муниципаль районы муниципаль мөлкәтен 

хосусыйлаштыруның Фараз планын (Программасын) билгеләнгән тәртиптә 

гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә; 

2.2. Менделеевск муниципаль районының Законлылык, хокук тәртибе һәм 

депутат этикасы буенча даими комитетына үз утырышларында 2020 елга 

Менделеевск муниципаль районының Фараз планын (Программасын) үтәү 

барышын системалы рәвештә карарга. 

3. Әлеге карарны «Менделеевские новости», «Менделеевск яналыклары» 

газетасында бастырып чыгарырга, һәм mendeleevsk.tatarstan.ru сайтында 

бастырырга. 

 4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районының мөлкәти һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасына йөкләргә. 

 

Совет Рәисе                                                                                            В.С. Чершинцев                                                   

                                   

    



1 нче кушымта 

Менделеевск муниципаль районы Советының  

2020 елның 18 февралендәге 245 нче номерлы карарына 

 

 

2020 ЕЛГА МЕНДЕЛЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

МИЛКЕНЕҢ ФАРАЗ ПЛАНЫ (ПРОГРАММАСЫ) 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

2020 елга Менделеевск муниципаль районы муниципаль мөлкәтен 

хосусыйлаштыруның фаразлау планы (Программа) 2020 елга (алга таба - фаразлау 

планы) 2001 елның 21 декабрендәге 178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

кабул ителә " Дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне хосусыйлаштыру турында " һәм 

2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белән " Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында", 

Муниципаль берәмлек уставы белән «Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы», Муниципаль берәмлекнең муниципаль мөлкәтен 

хосусыйлаштыру тәртибе һәм шартлары турында нигезләмә «Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы», Менделеевск муниципаль 

районы Советының 2016 елның 30 декабрендәге 240 номерлы карары белән 

расланган. 

Фаразланган планны гамәлгә ашыру төп максатларга һәм бурычларга ирешүгә һәм 

муниципаль мөлкәткә идарә итү механизмнарын камилләштерүгә һәм аннан 

нәтиҗәле файдалануга юнәлдерелгән. 

 

II. Хосусыйлаштырылырга тиешле муниципаль мөлкәт 

 

2020 елда муниципаль күчемсез мөлкәт хосусыйлаштырылырга тиеш (1 нче 

таблица). 

2.2. Менделеевск муниципаль районы Советының ______________________ 

карары белән расланган аукционда муниципаль мөлкәтне сату турындагы 

нигезләмә нигезендә Аукцион комиссиягә муниципаль мөлкәтне гамәлгә 

ашыруны йөкләргә. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 нче таблица 

2020 елга Менделеевск муниципаль районы  

муниципаль мөлкәтен хосусыйлаштыруның  



фаразлау планына (программасына) 

 

Менделеевск муниципаль районының ачык аукцион сатуларында сатылырга 

тиешле күчемсез мөлкәт исемлеге 
 

№ 

п/п 

Объектның исеме, 

билгеләнеше 

Урыны (адресы) кв.метрның 

микъдари 

характеристикас

ы. 

1 

Гараж  

16:27:110132:1511 

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., Дуслык ур. 

19,8 

2 

Гараж  

 16:27:110132:1512  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., Дуслык ур. 

19,8 

3 

Гараж 

 16:27:110132:1513  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., Дуслык ур. 

19,8 

4 

Гараж  

 16:27:110132:1514  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., Дуслык ур. 

19,8 

5 

Гараж  

 16:27:110132:1515  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., Дуслык ур. 

19,8 

6 

Гараж 

  16:27:110132:1516  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., Дуслык ур. 

19,8 

7 

Гараж  

 16:27:110142:303  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., Төньяк ур. 

31,5 

8 

Торак булмаган бина 

остаханә 

16:27:110118:173  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., М.Горький 

ур., 3Ай. 

113,3 

9 

Торак булмаган бина 

гаражлар 

 16:27:080601:2656  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск ш., М.Горький 

ур., 3А й. 

128,4 

10 Бина 

Менделеевск районы, Ык 

Тамагы авылы, Үзәк ур., 14В 

й. 

59,6 



 16:27:070201:528  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

11 

Склад 

 16:27:050101:528  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тихоново авыл җирлеге, 

Тихоново авылы 

354,7 

12 

Холодильниклы бина 

(бәрәңгесаклагыч) 

 16:27:050101:522  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тихоново авыл җирлеге, 

Тихоново авылы 

403,3 

13 

Торак булмаган урын 

 16:27:020101:197  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, Иске 

Гришкино авыл җирлеге, 

Иске Гришкино авылы, 

Куйбышев урамы, 7 й. 

487,3 

14 

Торак булмаган бина 

ашлык склады 

 16:27:080901:230  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тойгуҗа авылы 

676,9 

15 

Торак булмаган бина 

фураж склады 

 16:27:080901:229  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тойгуҗа авылы 

317,7 

16 

Административ торак 

булмаган бина 

 16:27:080901:228  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тойгуҗа авылы 

163,0 

17 

Торак булмаган бина 

ашханә 

 16:27:080901:227  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тойгуҗа авылы 

77,9 

18 

Торак булмаган бина 

гараж 

 16:27:080901:226  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы,  

Тойгуҗа авылы 

842,6 

19 

Башлангыч мәктәп 

 16:27:080601:874  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тойгуҗа авылы 

114,5 

20 
Торак булмаган бина 

бозау абзары 

Менделеевск районы, 

Тойгуҗа авылы 

859,4 



 16:27:080601:2597  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

21 

Торак булмаган бина 

400 башка исәпләнгән 

сыер абзары 

 16:27:080601:2596  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тойгуҗа авылы 

3060,7 

22 

Җиңел автомобиль 

өчен гараж 

16:27:080601:2599  

кадастр номерлы җир 

кишәрлеге белән 

Менделеевск районы, 

Тойгуҗа авылы, Мәктәп 

тыкрыгы урамы 

39,6 

23 
Шламонакопитель Менделеевск районы 

 

 

24 

Кураково авыл клубы Енабердино авыл җирлеге, 

Кураково авылы 

 

 

 


