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милкендэ булган муниципаль мелкэткэ 
ия булу, аннан файдалану, идарэ иту Ьзм 
эш иту тэртибе турыида Нигезлэмэне 
раслау турында

Татарстан Республикасы Эгерже районы прокурорыныц 2020 елныц 20 
гыйнварындагы 02-0801/ 61 номерлы Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районы Советыныц 2016 елныц 15 декабрендэ кабул ителгэн 13-4 номерлы 
«Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы милкендэ булган мелкэг 
белэн идарэ иту Ьзм эш иту тэртибе турындагы нигезлэмэне раслау хакында» 
карарына протестын карап, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131 -ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ, «Дэулэт Ьэм муниципаль милекне хосусыйлаштыру 
турында» 2001 елныц 21 декабрендэге 178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ:

1. «Татарстан Республикасы “Эгерже муниципаль районы» берэмлеге милкендэ 
булган муниципаль мелкэткэ ия булу, аннан файдалану, идарэ иту Ьэм эш иту 
тэртибе турында Нигезлэмэне расларга (кушымта итеп бирелэ).

2. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Советыныц 2016 елныц 
15 декабрендэге 13-4 номерлы "Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
милкендэ булган мелкэт белэн идарэ иту Ьзм эш иту тэртибе турындагы нигезлэмэне 
раслау хакында"гы карары уз кочен югалткан дип танырга.

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыныц рэсми 
портал ында (http://pravo.tatarstan.ru) Изм Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районыныц рэсми сайтында (http://agryz.tatarstan.ru) бастырып 
чыгарырга (халыкка житкерергэ).

4. Элеге карарныц утэлешен Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районы Советыныц Ж^ир Ьэм милек менэсэбэтлэре, экология, табигый ресурслар 1гэм 
аграр мэсьэлэлэр буенча Даими комитетына йеклэргэ.

Муниципаль район Башлыгы, 
Совет Рэисе В.В. МАКАРОВ

http://pravo.tatarstan.ru
http://agryz.tatarstan.ru


Расланган
Татарстан Республикасы

герҗе муниципаль районы
Советының
«06 » 03. 2020 ел № 46 3
карары бел н

Татарстан Республикасы “ герҗе муниципаль бер млеге” милкенд  булган 
муниципаль мөлк тк  ия булу, аннан файдалану, идар  итү һ м эш итү т ртибе 

турында Нигезл м

1 бүлек. Гомуми нигезл м л р
1.1. леге Нигезл м  Россия Федерациясе Конституциясе, Россия 

Федерациясе Граждан кодексы, "Россия Федерациясенд  җирле үзидар  
оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябренд ге 131 ФЗ 
номерлы Федераль закон, “Д үл т һ м муниципаль милекне хосусыйлаштыру 
турында” 2001 елның 21 декабренд ге 178 ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия 
Федерациясе субъектлары д үл т милкенд  яки муниципаль милект  булган һ м 
кече һ м урта эшкуарлык субъектлары арендага ала торган күчемсез мөлк тне 
читл штерү үзенч лекл ре турында һ м Россия Федерациясенең аерым закон 
актларына үзг решл р кертү хакында" 2008 елның 22 июленд ге 159 ФЗ номерлы 
федераль закон, “Д үл т һ м муниципаль унитар предприятиел р турында” 2002 
елның 14 ноябренд ге 161 ФЗ Федераль закон, "Конкурентлыкны яклау турында" 
2006 елның 26 июленд ге 135 ФЗ номерлы Федераль закон, “"Конкурентлыкны 
яклау турында" Федераль законга үзг решл р кертү хакында” 2008 елның 8 
ноябренд ге 195 ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия Федерациясенд  кече һ м 
урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 елның 24 июленд ге 209 ФЗ номерлы 
Федераль закон, “Автоном учреждениел р турында” 2006 елның 3 ноябренд ге 
174 ФЗ номерлы Федераль закон, “Татарстан Республикасында җирле үзидар  
турында” 2004 елның 28 июленд ге 45 ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
законы, Татарстан Республикасы “ герҗе муниципаль районы” муниципаль 
бер млеге Уставы нигезенд  эшл нг н.

1.2. леге Нигезл м  бел н билгел н :
 муниципаль милек составы;
 муниципаль милекк  ия булу, файдалану, идар  итү һ м аның бел н эш 

итүнең төп максатлары һ м бурычлары;
 муниципаль милекк  ия булу, алардан файдалану, идар  итү һ м эш итү 

м сь л л ре буенча җирле үзидар  башкарма органнарының төп функциял ре һ м 
в кал тл ре.;

 районның муниципаль милеген, шул ис пт н муниципаль унитар 
предприятиел рг  хуҗалык алып бару хокукында һ м муниципаль 
учреждениел рг  оператив идар  хокукында беркетелг н муниципаль милекк  ия 
булу, алардан файдалану, идар  итү һ м эш итү т ртибе;;

 муниципаль милекне хосусыйлаштыру, аны арендага, субарендага һ м 
түл үсез файдалануга тапшыру т ртибе;;

 хуҗалык җ мгыятьл ренең устав капиталларында район акциял ре 
(өлешл ре) бел н идар  итү һ м эш итү т ртибе;



 муниципаль милекне ис пт н чыгару т ртибе;
 муниципаль милекне ис пк  алу т ртибе һ м аның кулланылышын 

тикшереп тору т ртибе;
 муниципаль милекне кулланудан керг н табышларны район бюджетына 

җиб рү т ртибе.
1.3. Татарстан Республикасы " герҗе муниципаль районы" муниципаль 

бер млегенең милке булып Татарстан Республикасы " герҗе муниципаль 
районы" муниципаль бер млегенең (алга таба  район) милек хокукында булган 
мөлк т санала.

Муниципаль милект ге мөлк т муниципаль унитар предприятиел рг  
хуҗалык алып бару хокукында һ м муниципаль учреждениел рг  Россия 
Федерациясе граждан законнары һ м леге Нигезл м  нигезенд  оператив идар  
хокукында беркетел .

Муниципаль предприятиел рг  һ м учреждениел рг  беркетелм г н район 
бюджеты акчалары һ м башка муниципаль милек район казнасын т шкил ит .

1.4. Районның муниципаль милкенд  булырга мөмкин:
 муниципаль район чикл ренд  электр һ м газ бел н т эмин итү өчен 

билгел нг н мөлк т;
 җирлек чикл ренд  торак пунктлардан читт  хезм т күрс тү өчен җирле 

һ миятт ге автомобиль юллары, шулай ук мондый автомобиль юлларына хезм т 
күрс тү өчен билгел нг н мөлк т.;

 муниципаль район территориясенд  халыкка транспорт хезм те күрс тү 
өчен билгел нг н пассажир транспорты һ м башка мөлк т;

 муниципаль район территориясенд  гад тт н тыш х лл рне кис тү һ м 
бетерү өчен билгел нг н мөлк т;

 муниципаль район территориясенд  муниципаль полиция тарафыннан 
җ м гать т ртибен саклауны оештыру өчен билгел нг н мөлк т;

 һ ркем өчен мөмкин булган һ м түл үсез м кт пк ч , башлангыч гомуми, 
төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем бирүне т эмин итү, шулай ук каникул 
вакытында балаларның ялын оештыру һ м өст м  белем бирү өчен билгел нг н 
мөлк т.;

 муниципаль район территориясенд  ашыгыч медицина ярд ме күрс тү 
(санитар авиацияд н тыш), амбулатор поликлиника, стационар поликлиника һ м 
хастахан  учреждениел ренд  беренчел медик санитар ярд м күрс тү, йөклелек 
чорында, бала туган вакытта һ м аннан соң булган хатын кызларга медицина 
ярд ме күрс тү өчен билгел нг н мөлк т;

 көнкүреш һ м с н гать калдыкларын утильл штерү һ м эшк ртү өчен 
билгел нг н мөлк т;

 муниципаль район территориясенд  күмелг н урыннарны тоту һ м 
ритуаль хезм тл р күрс түне оештыру өчен билгел нг н җир киш рлекл рен д  
кертеп, милек;

 җирлекара китапхан л р милке;
 Россия Федерациясе законнары нигезенд  тарихи м д ни һ миятк  ия 

булган м д ни мирас объектлары (тарихи һ м м д ни ядк рл р) ;
 физик культура һ м массакүл м спортны үстерү өчен билгел нг н мөлк т;
 муниципаль район составына керүче авыл җирлекл рен м д ният 

оешмалары хезм тл ре бел н т эмин итү өчен билгел нг н мөлк т.;
 муниципаль хокукый актларны, башка р сми м гълүматны р сми 



бастырып чыгару өчен кир кле мөлк т;
 федераль законнар нигезенд  муниципаль район милкен  кертелг н җир 

киш рлекл ре;
 ике һ м аннан да күбр к җирлек территориясенд  яки муниципаль 

районның авылара территориясенд  урнашкан буалар, җимерелг н карьерлар;
 муниципаль район территориясенд  д валау савыктыру урыннарын һ м 

җирле һ миятт ге курортларны булдыру, үстерү һ м саклауны т эмин итү өчен 
билгел нг н мөлк т;

 халыкны һ м муниципаль район территориясен табигый һ м техноген 
характердагы гад тт н тыш х лл рд н яклауны оештыру өчен билгел нг н 
мөлк т;

 су объектларында кешел рнең куркынычсызлыгын т эмин итү, аларның 
тормышын һ м с лам тлеген саклау өчен билгел нг н мөлк т;

 муниципаль район территориясенд  кече һ м урта эшкуарлыкны үстерүг  
ярд м итү өчен билгел нг н мөлк т, шул ис пт н кече һ м урта эшкуарлык 
субъектларына ярд м инфраструктурасын формалаштыру һ м үстерү өчен д .

1.5. Район милкенд  түб нд ге максатлар өчен билгел нг н милек булырга 
мөмкин: 

 федераль законнарда һ м Татарстан Республикасы законнарында 
билгел нг н очракларда районның җирле үзидар  органнарына тапшырылган 
аерым д үл т в кал тл рен гам лг  ашыру өчен; 

 район башкарма комитетының норматив хокукый актлары нигезенд  
районның җирле үзидар  органнары һ м вазыйфаи затлары, муниципаль 
хезм тк рл р, муниципаль предприятиел р һ м учреждениел р хезм тк рл ре 
эшч нлеген т эмин итү өчен.
2 бүлек. Муниципаль милекк  ия булу, алардан файдалану, идар  итү һ м эш итү 

максатлары һ м бурычлары
2.1. Муниципаль милект  булган объектлар бел н идар  итү һ м алар бел н 

эш итү максатлары булып тора:
район җирле үзидар  органнарының матди финанс нигезен ныгыту;
районның социаль икътисадый үсеше өчен файдаланыла торган 

муниципаль милект ге күчемсез мөлк тнең торышын арттыру һ м яхшырту;
 район бюджеты керемн рен арттыру;
 районның гражданлык хокукый килешүл р буенча йөкл м л рен т эмин 

итү.
2.2. Максатларга ирешү өчен түб нд ге бурычлар билгел н ::
 файдаланылмый торган милек объектларын граждан йл нешен  кертү, 

алардан файдалануның н тиҗ лелеген арттыру хисабына район бюджетына 
салым булмаган керемн рне арттыру;

 муниципаль милект ге мөлк тне саклап калу һ м арттыру, алар бел н 
идар  итү район бюджетына керемн рне, шулай ук халыкның иҗтимагый 
ихтыяҗларын т эмин итү өчен кир кле мөлк тне җ леп итүне т эмин итү;

 район милке структурасын оптимальл штерү;
 хуҗалык җ мгыятьл ренд  унитар предприятиел рнең һ м муниципаль 

учреждениел рнең милек комплексларыннан, муниципаль өлешл рд н (акциял р 
пакетларыннан) керемн р алу;

 милекне предприятие һ м учреждениел рг  беркетү, ышанычлы идар г , 



арендага бирү, сату алу килешүл рен, хосусыйлаштыру планнарын үт үне 
контрольд  тоту;

 милек бел н идар  итүнең норматив хокукый базасын камилл штерү, 
милек бел н н тиҗ ле идар  итүне, базар инфраструктурасын һ м икътисадның 
д үл тнеке булмаган секторын үстерүне т эмин ит  торган оештыру һ м финанс 
шартларын формалаштыру;

 район милкен т шкил итк н мөлк тне объект буенча ис пк  алу һ м аның 
х р к те;

 Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары, 
Муниципаль хокукый актлар нигезенд  башка бурычлар.

3 бүлек. Муниципаль милекне формалаштыру
3.1. Районның муниципаль милке чыганаклар, законнар, башка норматив 

хокукый актлар, шул ис пт н җирле үзидар  органнары тарафыннан билгел нг н 
нигезл р һ м т ртипт , шулай ук федераль һ м республика милкенд  булган һ м 
җирле һ миятт ге м сь л л рне х л итү өчен кир кле объектларны район 
милкен  тапшыру хисабына формалаша.

3.2. Социаль м д ни һ м коммуналь көнкүреш билгел нешенд ге 
объектларны, леге объектларга хезм т күрс түче ремонт төзелеш бүлекч л рен 
муниципаль милекк  тапшыру район Башкарма комитеты һ м тапшырыла торган 
объектлар милекчесенең уртак карары нигезенд  башкарыла.

3.3. Район һ м аның халкы м нф гатьл ренд  яңа җитештерелг н яки яңа 
төзелг н милекк  милек хокукы гам лд ге законнар һ м башка хокукый актлар 
нигезенд  сатып алына.

3.4. Муниципаль мөлк тне файдалану н тиҗ сенд  алынган җил к
җимешл рг , продукцияг , керемн рг  милек хокукы гам лд ге законнарда, 
башка хокукый актларда яки тиешле килешүд  (хокук билгели торган документ) 
каралган нигезл р буенча район тарафыннан сатып алына ала.

3.5. Гражданнар һ м юридик затлар милкенд  булган мөлк тнең 
муниципаль милкен  мөр җ гать итү, милекчег  бу мөлк тнең хакын һ м 
законнарда билгел нг н т ртипт  башка зыяннарны каплап, закон нигезенд  
башкарыла.

3.6. Муниципаль милекк  милек хокукы район Башкарма комитеты карары 
буенча башка затларга муниципаль милекк  милек хокукыннан баш тарткан, аның 
үлүе яки юкка чыгарылуы һ м муниципаль милекк  милек хокукын югалткан 
очракта, законда каралган башка очракларда туктатыла.

3.7. Муниципаль милекне м җбүри тартып алу, законда каралган нигезл р 
буенча башкарыла торган очраклардан тыш, рөхс т ителми:

 муниципаль милекк  йөкл м л р буенча мөр җ гать итү;
 закон нигезенд  муниципаль бер млекк  карый алмый торган мөлк тне 

читл штерү;
 закон нигезенд  ул урнашкан җир киш рлеген тартып алу бел н б йле 

р вешт , күчемсез милекне читл штерү;
 законда каралган башка очракларда.

3.8. Муниципаль милекне тартып алу, җирле үзидар  органы йөкл м л ре 
буенча түл тү юлы бел н суд карары нигезенд  башкарыла, г р мөр җ гать 
итүнең башка т ртибе закон яки килешүд  каралмаган булса.

3.9. Түл ттерү мөр җ гать ит  торган муниципаль милекк  милек хокукы 



леге мөлк тк  күч  торган заттан алынган муниципаль милекк  милек хокукы 
барлыкка килг н мизгелд н туктатыла.

4 бүлек. Муниципаль милек хуҗасы в кал тл рен гам лг  ашыру
4.1. Татарстан Республикасы " герҗе муниципаль районы" муниципаль 

бер млеге үзен  караган мөлк тнең хуҗасы булып тора, үз мөлк те бел н идар  
итү, файдалану һ м эш итү хокукларын гам лг  ашыра.

4.2. Районның муниципаль милке бел н идар  итү һ м эш итү т ртибен, 
предприятие һ м учреждениел рне төзү, үзг ртеп кору һ м бетерү турында 
карарлар кабул итү т ртибен, шулай ук муниципаль предприятиел р һ м 
учреждениел р хезм т күрс түл рен  тарифларны билгел ү герҗе муниципаль 
районы Башкарма комитетының аерым компетенциясенд  тора.

4.3. Район Башкарма комитеты компетенциясен  кер :
 муниципаль милек формалаштыруны т эмин итү, мөлк т мөн с б тл ре 

өлк сенд  җирле үзидар  башкарма органнары эшч нлеген контрольд  тотуны 
гам лг  ашыру;

 мөлк тне муниципаль милекк  алу турында карар кабул итү, җир 
киш рлекл ренн н тыш;

 муниципаль предприятиел р һ м учреждениел р төзү, аларның эшч нлек 
максатларын, шартларын һ м т ртибен билгел ү, аларның уставларын раслау, 
муниципаль учреждениел рне финанслауны т эмин итү, муниципаль 
учреждениел рне һ м предприятиел рне үзг ртеп кору һ м бетерү м сь л л рен 
х л итү, җит кчел рен контракт нигезенд  билгел ү һ м аларның бил п торган 
вазыйфадан азат итү.;

 законнарда, Уставта каралган башка в кал тл рне үт ү;
 муниципаль милекне хуҗалык һ м оператив идар г  беркетү;
 муниципаль милекне, җир киш рлекл ренн н тыш, Татарстан 

Республикасы милкен , башка муниципаль бер млекл р милкен  һ м федераль 
милекк  тапшыруны оештыру;

 норматив хокукый актларда каралган т ртипт  җитештерү һ м социаль 
һ миятт ге объектларны муниципаль милекк  кабул итүне, муниципаль милекк  

башка объектлар сатып алуны гам лг  ашыру;;
 с н гать җирл рен һ м башка махсус билгел нешт ге авыл хуҗалыгы 

җирл рен  күчерү турында карарлар проектларын зерл ү;;
 муниципаль ихтыяҗлар өчен җир киш рлекл рен, шул ис пт н сатып алу 

юлы бел н, тартып алу;
 законнарда, Уставта каралган башка в кал тл рне үт ү.;
 муниципаль предприятиел рг  беркетелг н күчемле, шулай ук күчемсез 

милекне хуҗалык алып бару хокукында гам лг  куючы һ м милекче 
функциял рен гам лг  ашыру, беркетелг н муниципаль мөлк тне тиешенч  
файдалануны һ м саклауны контрольд  тоту функциял рен д  кертеп;

 муниципаль учреждениел рг  беркетелг н күчемле, шулай ук күчемсез 
милекне оператив идар  хокукында милекче функциял рен гам лг  ашыру, 
беркетелг н муниципаль мөлк тне тиешенч  файдалануны һ м саклауны 
контрольд  тоту функциясен д  кертеп.

5 бүлек. Җир өчен муниципаль милек

5.1. Гам лд ге законнар нигезенд  башка субъектларның милке булмаган җирл р 



һ м табигать ресурслары муниципаль милекк  кер .

5.2.Татарстан Республикасы " герҗе муниципаль районы" муниципаль бер млеге 
җирл рен  ия булу, алардан файдалану һ м алар бел н эш итү т ртибен билгел ү 
муниципаль район Башкарма комитеты карамагында.

5.3. герҗе муниципаль районында гомуми файдаланудагы җирл р (юллар, яр 
буйлары, парклар, урман парклары, сулыклар, пляжлар), табигать һ йк лл ре, 
с лам тл ндерү һ м тарихи м д ни билгел нешт ге җирл р, җир асты 
байлыкларыннан файдалану һ м саклау өчен бирелг н җирл р, закон нигезенд  
вакытлыча файдаланылучы җир участоклары читл штерелерг  тиеш түгел.

5.4. Район чикл ренд  урнашкан җир киш рлеге милекчед н муниципаль 
ихтыяҗлар өчен сатып алу юлы бел н тартып алынырга мөмкин.

5.5. Муниципаль ихтыяҗлар өчен җир киш рлегенең бер өлешен милекче 
ризалыгы бел н ген  сатып алу рөхс т ител .

5.6. Муниципаль ихтыяҗлар өчен тартып алынырга тиешле җир киш рлеге 
милекчесе, килешү төзелг нчег  кад р яки суд тарафыннан киш рлекне сатып алу 
турында карар кабул ителг нчег  кад р, аларга үз тел ге бел н хуҗа була, алардан 
файдалана һ м эш ит  ала.

5.7. Милекче бел н килешү нигезенд , аңа муниципаль ихтыяҗлар өчен алына 
торган җир киш рлеге, муниципаль җир фонды составыннан башка җир участогы, 
аның алына торган киш рлекнең сатып алу б ясенн н чыгып бирел  ала.

5.8. Район чикл ренд  урнашкан җир киш рлеге милекчед н авыл хуҗалыгы 
җитештерү яки төзелеш өчен билгел нг н һ м тиешле максат өчен өч ел 
д вамында файдаланылмаган очракларда тартып алынырга мөмкин. Бу чорда җир 
киш рлеген үзл штерү өчен кир кле вакыт кертелми, шулай ук аның д вамында 
участок мондый файдалануны төшереп калдыручы шартлар буенча кулланылмый.

6 бүлек. Муниципаль унитар предприятиел р
6.1. Районның муниципаль унитар предприятиесе мөлк те муниципаль 

милект  булган һ м предприятие хуҗалык алып бару хокукында булган 
мөст кыйль хуҗалык итүче субъект.

6.2. Муниципаль унитар предприятие түб нд ге максатларны күзд  тотып 
төзел :

 район ихтыяҗларын кан гатьл ндерү һ м табыш алу максатларында 
продукция (товарлар) җитештерү, хезм т күрс тү;

 хосусыйлаштырудан тыелган мөлк тне, шул ис пт н районның техноген, 
экологик яки башка куркынычсызлыгы өчен кир кле мөлк тне, транспортның 
эшл вен т эмин итү, стратегик м нф гатьл рне тормышка ашыру өчен 
файдалану;

 табышны чикл ү юлы бел н минималь б ял р буенча социаль бурычларны 
х л итү;

 эшч нлекнең дотациял н  торган аерым төрл рен гам лг  ашыру, зыянга 
эшл үче производстволарны алып бару;

 район инфраструктурасының, шулай ук төп куллану товарлары, ресурслар 



һ м хезм т күрс түл р базарының тотрыклы эшл вен т эмин итү;
 Россия Федерациясе законнары бел н билгел нг н башка максатларда.

6.3. Муниципаль унитар предприятиене төзү, бетерү яки үзг ртеп кору 
турындагы карар район башкарма комитеты тарафыннан кабул ител .

6.4. Муниципаль унитар предприятиел р бел н идар  итү күзд  тота:
 муниципаль унитар предприятиел р структурасын һ м санын 

оптимальл штерү;
 предприятиел р үсешенең фараз күрс ткечл рен ел саен эшл үне ; ;
 устав һ м финанс хуҗалык эшч нлеге н тиҗ л рен  мониторинг , шул 

ис пт н статистик ис пк  алу м гълүматлары нигезенд ;
 предприятиел рг  хуҗалык алып бару өчен бирелг н мөлк тнең 

сакланышын һ м максатчан кулланылышын контрольд  тоту; 
 предприятие җит кчел ре эшч нлеген  б я; 
 предприятие җит кчесенең нинди булуы буенча баланс комиссиясенд  

еллык хисабы; ; 
 оештыру документларына, җит кче бел н контрактка үзг решл р кертү, 

эчке һ м тышкы реструктуризация үтк рү, предприятиене үзг ртеп кору һ м (яки) 
үзг ртеп кору, предприятие җит кчесен алыштыру турында карарлар кабул итү.

6.5. Район башкарма комитеты муниципаль предприятиел р төзи, аларның 
максатларын, шартларын һ м т ртибен билгели, аларның уставларын раслый, 
муниципаль предприятиел рне үзг ртеп кору һ м бетерү м сь л л рен х л ит , 
контракт нигезенд  билгели һ м аларның җит кчел рен бил п торган вазыйфадан 
азат ит . Район башкарма комитеты предприятиег  беркетелг н күчемле, шулай 
ук күчемсез милекне хуҗалык алып бару хокукында гам лг  куючы һ м милекче 
функциял рен башкара, беркетелг н муниципаль мөлк тне тиешенч  
файдалануны һ м саклауны контрольд  тоту функциясен д  кертеп.

6.6. Муниципаль унитар предприятиег  хуҗалык алып бару хокукында 
мөлк тне беркетү предприятие эшч нлеге бел н килешүд  һ м милекне кабул 
итү тапшыру актында чагыла.

Килешү һ м кабул итү тапшыру акты 3 нөсх д  төзел , хуҗалык алып 
баруына тапшырыла торган мөлк тнең тулы тасвирламасы булырга тиеш.

Унитар предприятие үз йөкл м л ре буенча үз милке бел н җавап бир .
Унитар предприятие үз милкенең милекчесе йөкл м л ре буенча җавап 

бирми.
6.7. Муниципаль милекне фактта тапшыру мизгеленн н предприятиег  

хуҗалык алып бару хокукында беркетелг н мөлк тне ис пк  алу, 
инвентаризациял ү һ м саклау буенча бурычлар күч .

6.8. Район ел саен муниципаль предприятиел рнең чиста табышыннан, 
хуҗалык алып бару карамагындагы мөлк тне файдалану өчен, аларның эшч нлек 
төрен  карап, район бюджетына түл үл рнең күл мен билгел рг  хокуклы.

6.9. Предприятие хуҗалык эшч нлеге н тиҗ л рен б ял ү максатларында 
квартал саен район башкарма комитетына яис  в кал тле затка бухгалтерлык 
хисаплылыгын тапшыра.

6.10. Предприятиенең финанс хуҗалык эшч нлеге н тиҗ л ре район 
Башкарма комитетының баланс комиссиял ренд  карала.

6.11. Милект н н тиҗ сез файдалану яки аннан уставта билгел нг н 
эшч нлек төрл ре һ м максатлары нигезенд  файдаланмау очракларында район 
Башкарма комитеты яки в кал тле зат предприятие җит кчесен  карата 



дисциплинар йогынты чараларын куллану, предприятиене үзг ртеп кору, бетерү, 
предприятие уставына үзг решл р һ м өст м л р кертү турындагы м сь л не 
башлап җиб рерг  хокуклы.

6.12. Муниципаль предприятие җит кчесе вазыйфасына билгел нү район 
Башкарма комитеты җит кчесе күрс тм се бел н башкарыла.

6.13. Предприятиенең финанс хуҗалык эшч нлеген тикшерү районның 
Контроль хисап палатасы тарафыннан башкарыла.

6.14. Предприятие, юридик затның милек комплексы буларак, муниципаль 
милек реестрына кертелерг  һ м ис пк  алынырга тиешле объект булып тора.

7 бүлек. Муниципаль учреждениел р
7.1. Районның муниципаль учреждениесе гражданнарның с лам тлеген 

саклау, физик культура һ м спортны үстерү, тулысынча яки өлешч  район 
бюджетыннан финанслана торган, идар  итү, социаль м д ни, белем бирү һ м 
ф нни максатларны гам лг  ашыру өчен муниципаль милек нигезенд  төзелг н 
һ м өлешч  район бюджетыннан финанслана торган коммерцияле булмаган 
оешма.

7.2. Район башкарма комитеты муниципаль учреждениел р төзи, аларның 
максатларын, шартларын һ м т ртибен билгели, аларның уставларын раслый, 
муниципаль учреждениел рне үзг ртеп кору һ м бетерү м сь л л рен х л ит , 
контракт нигезенд  билгели һ м аларның җит кчел рен бил п торган вазыйфадан 
азат ит .

Район башкарма комитеты төзел  торган муниципаль учреждениене гам лг  
куючы булып тора, учреждениег  беркетелг н күчемле, шулай ук күчемсез 
милекне оператив идар  хокукында, беркетелг н муниципаль мөлк тне тиешенч  
файдалануны һ м саклауны контрольд  тоту функциясен д  кертеп, милекче 
функциял рен гам лг  ашыра.

7.3. Учреждениенең мөлк те район милкенд  һ м оператив идар  
хокукында учреждениег  карый.

7.4. Милек оператив идар  хокукында беркетелг н учреждение аның 
максатларына, учреждениенең гам лг  кую документларына, милекченең 
биремен  һ м мөлк тнең билгел нешен  туры китереп файдалана һ м эш ит .

7.5. Учреждение үз йөкл м л ре буенча аның карамагында булган акчалар 
бел н җавап бир . Аларның җитм ве аркасында, кредиторларның тал пл ре суд 
карарлары нигезенд  районның муниципаль казнасы хисабына 
кан гатьл ндерел .

7.6. Муниципаль учреждениел рг  мөлк тне оператив идар  хокукында 
беркетү учреждениенең гам лг  кую документларында һ м милекне кабул итү
тапшыру актында чагыла.

7.7. Муниципаль милекне фактта тапшыру мизгеленн н учреждениег  
оператив идар  хокукында аңа беркетелг н мөлк тне ис пк  алу, 
инвентаризациял ү һ м сакланышы буенча бурычлар күч .

7.8. Учреждение үзен  беркетелг н мөлк тне саклау һ м максатчан 
файдалану өчен җаваплы. Учреждениенең бу өлешт  эшч нлеген в кал тле зат 
контрольд  тота.

Милекне гам лг  кую документлары бел н билгел нг н максат һ м 
эшч нлек төрл ре нигезенд  файдаланмаган очракта, район Башкарма комитеты 



учреждение җит кчесен  дисциплинар йогынты чараларын куллану, 
учреждениене үзг ртеп кору, бетерү, аның уставына үзг решл р һ м өст м л р 
кертү турындагы м сь л не башлап җиб рерг  хокуклы.

Муниципаль учреждениег  оператив идар  итү хокукында беркетелм г н, 
билгел неше буенча файдаланылмый торган, кулланылмый торган яис  баланста 
чагылдырылмаган мөлк тне в кал тле зат законда һ м муниципаль хокукый 
актларда билгел нг н т ртипт  тартып алырга хокуклы.

7.9. Муниципаль учреждение җит кчесе вазыйфасына билгел нү район 
Башкарма комитеты җит кчесе күрс тм се бел н башкарыла.

7.10. Учреждениенең финанс хуҗалык эшч нлеген тикшерү район 
Контроль хисап палатасы тарафыннан башкарыла.

8 бүлек. Кече һ м урта эшм к рлек субъектлары арендалана торган муниципаль 
милекне читл штерү

8.1. Район кече һ м урта эшм к рлек субъектларына, шулай ук кече һ м 
урта эшкуарлык субъектларына ярд м инфраструктурасын барлыкка китерүче 
оешмаларга ("Россия Федерациясенд  кече һ м урта эшкуарлыкны үстерү 
турында" 2007 елның 24 июленд ге 209 ФЗ номерлы Федераль законның 15 
статьясында күрс телг нн рд н тыш д үл т учреждениел ре р вешенд  эшч нлек 
алып баручы ф нни, ф нни техник, инновацион эшч нлекк  ярд м итү буенча 
д үл т фондларыннан тыш) мөлк ти ярд м күрс т , муниципаль мөлк тне 
файдалануга тапшыру һ м (яис ) муниципаль милекк  тапшыру, шул ис пт н җир 
киш рлекл ре (ш хси ярд мче хуҗалык алып бару, яшелч челек, бакчачылык, 
ш хси торак төзелеше өчен билгел нг н җир киш рлекл ренн н тыш, биналар, 
корылмалар, торак булмаган биналар, җайланмалар, машиналар, механизмнар, 
җайланмалар, транспорт чаралары, инвентарь, инструментлар, түл ү нигезенд  
яис  Россия Федерациясе субъектларының д үл т программалары 
(подпрограммалары) нигезенд  түл үсез яис  ташламалы шартларда, Россия 
Федерациясе субъектларының д үл т программалары (подпрограммалары), 
муниципаль программалар (подпрограммалар) р вешенд  гам лг  ашырыла. 
Күрс телг н мөлк т максатчан билгел неше буенча файдаланылырга тиеш

8.2. Мөлк ти ярд м күрс тк н җирле үзидар  органнары, мондый 
субъектларга һ м оешмаларга, аннан файдаланганда, максатчан билгел нм г н 
яки законнарда билгел нг н тыюларны бозып, муниципаль милекк  бирелг н кече 
һ м урта эшкуарлык субъектларын яис  кече һ м урта эшкуарлык субъектларына 
ярд м инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга ия булу яки алардан 
файдалану хокукын туктату турындагы тал п бел н судка мөр җ гать ит рг  
хокуклы.

8.3. г р герҗе муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан кече 
һ м урта эшкуарлыкны үстерү өлк сенд  координация яки киң шм  органнары 
төзелг н булса, арендага бирел  торган мөлк тне муниципаль милекне 
хосусыйлаштыруны планлаштыру турында норматив хокукый актларга кертү 
турындагы карар, леге киң шм  һ м координация органнарына х б р 
җиб рг нн н соң утыз көнн н д  соңга калмыйча, Башкарма комитет тарафыннан 
кабул ителерг  мөмкин.

Муниципаль унитар предприятие "Россия Федерациясе субъектлары д үл т 
милкенд  яки муниципаль милект  булган һ м кече һ м урта эшкуарлык 



субъектлары арендалаган күчемсез милекне читл штерү үзенч лекл ре турында" 
22.07.2008 ел, № 159 ФЗ Федераль законның 3 статьясында каралган тал пл рг  
җавап бир  торган һ м Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзг решл р кертү турында һ м Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзг решл р кертү турында" Федераль законның 3 статьясында каралган 
тал пл рг  җавап бир  торган күчемсез милекне үзен  һ м арендага бирел  торган 
затка күрс телг н мөлк тне сатып алуга арендаторның өстенлекле хокукын 
тормышка ашыруны т эмин итүче т ртипт  түл үле читл штерүне гам лг  
ашырырга хокуклы.

Хуҗалык алып бару яки оператив идар  итү хокукында муниципаль унитар 
предприятиег  караган арендалана торган мөлк т хуҗасы, унитар предприятие 
тарафыннан мондый мөлк тне түл үсез читл штерүг  юн лдерелг н алыш биреш 
кылуга ризалык турында килешү турындагы карар леге милекче тарафыннан 
кече һ м урта эшкуарлыкны үстерү өлк сенд  координация яки киң шм  
органнарына, арендаторга яис  мондый мөлк т арендаторына х б р җиб рг нн н 
соң утыз көнн н д  соңга калмыйча кабул ител .

8.4. Кече һ м урта эшкуарлык субъектлары, "Россия Федерациясенд  кече 
һ м урта эшкуарлыкны үстерү турында" Федераль законның 14 статьясындагы 3 
өлешенд  күрс телг н кече һ м урта эшкуарлык субъектларыннан тыш, 
арендалана торган мөлк тне муниципаль милект н түл п читл штерг нд , 
мондый мөлк тне базар б ясен  тиң һ м "Россия Федерациясенд  б ял ү 
эшч нлеге турында" 1998 елның 29 июленд ге 135 ФЗ номерлы Федераль законда 
билгел нг н т ртипт  б йсез б ял үче тарафыннан билгел нг н б яд н сатып алу 
өчен өстенлекле хокуктан файдаланалар". Шул ук вакытта мондый өстенлекле 
хокук гам лг  ашырылырга мөмкин түб нд ге очракта:

1) арендалана торган мөлк т аларның вакытлыча карамагында һ м (яис ) 
вакытлыча файдалануында "Россия Федерациясе субъектларының д үл т 
милкенд ге яис  муниципаль милект ге һ м кече һ м урта эшкуарлык 
субъектлары арендага ала торган күчемсез мөлк тне читл штереп алу 
үзенч лекл ре турында һ м Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзг решл р кертү хакында" Федераль закон үз көчен  керг н көнг  кад р ике һ м 
аннан да күбр к ел д вамында өзлексез файдаланылуда булса;

2) югарыда күрс телг н Федераль законның 4 статьясындагы 4 өлеше 
нигезенд ,  күрс телг н Федераль законның 9 статьясындагы 2 өлешенд  
каралган очракта мондый мөлк т өчен аренда түл ве, неустойкалар (штрафлар, 
пенялар) буенча бурыч булмаса;

3) арендага алына торган биналарның м йданы Россия Федерациясе 
субъектлары законнарында һ м Россия Федерациясе субъекты милкенд ге яис  
муниципаль милект ге күчемсез мөлк тк  карата арендага алына торган мөлк т 
м йданының иң чик күрс ткечл ренн н артмаса;

4) арендалана торган мөлк т "Россия Федерациясенд  кече һ м урта 
эшкуарлыкны үстерү турында" Федераль законның 18 статьясындагы 4 өлеше 
нигезенд  расланган кече һ м урта эшкуарлык субъектларына файдалануга һ м 
(яки) файдалануга тапшыру өчен билгел нг н д үл т мөлк те яки муниципаль 
мөлк т исемлеген  кертелм с .

8.5. Муниципаль милект  булган мөлк тне хосусыйлаштыру буенча 
функциял рне гам лг  ашыру өчен (алга таба  в кал тле орган) герҗе 
муниципаль районының Мөлк т һ м җир мөн с б тл ре палатасы, норматив 



хокукый актлар нигезенд , муниципаль мөлк тне хосусыйлаштыру шартлары 
турындагы карарларда, леге Нигезл м нең 8.4 пунктында билгел нг н 
шартларны үт п, арендалана торган мөлк тне сатып алуга арендаторларның 
өстенлекле хокукын күзд  тота.

8.6. В кал тле орган арендалана торган мөлк тне хосусыйлаштыру 
шартлары турында карар кабул ителг нн н соң ун көн эченд  арендаторларга  
кече һ м урта эшм к рлек субъектларына, күрс телг н карарның күчерм л рен, 
муниципаль милекне сату алу шартнам л рен төзү турындагы т къдимн рне 
(алга таба т къдимн р) һ м арендалана торган мөлк тне сату алу шартнам л ре 
проектлары, шулай ук милек өчен аренда түл ве, неустойкалар (штрафлар, 
пенялар) буенча бурычлар булганда, мондый бурычны түл ү турында аның 
күл мен күрс теп, тал пл р җиб р .

8.7. Югарыда күрс телг н Федераль законның 3 статьясында билгел нг н 
тал пл рг  җавап бир  торган зат тарафыннан хуҗалык алып бару яки оператив 
идар  итү хокукында үзен  караган һ м арендага алына торган зат тарафыннан 
күчемсез мөлк тне түл үле читл штерүг  юн лдерелг н алыш биреш ясау 
турында карар кабул итк н муниципаль унитар предприятие, шулай ук леге 
мөлк тне читл штерүг  милекченең ризалыгын алган, күрс телг н затка, аның 
базар б ясен ис пк  алып, "Россия Федерациясенд  б ял ү эшч нлеге турында" 
Федераль закон нигезенд  билгел нг н т ртипт  билгел нг н б ял ү эшч нлеге 
турында", арендалана торган мөлк тне сату алу шартнам се проекты һ м милек 
өчен аренда түл ве, неустойкалар (штрафлар, пенялар) буенча бурычлар булганда, 
мондый бурычны түл ү турында аның күл мен күрс теп, арендага алына торган 
мөлк тне сату алу килешүен төзү турында т къдим тал пл р җиб р .

8.8. Арендалана торган мөлк тне сатып алуга өстенлекле хокуктан 
файдалануга кече һ м урта эшкуарлык субъекты ризалыгы булган очракта, 
арендалана торган мөлк тне сату алу шартнам се леге субъект тарафыннан аны 
төзү һ м (яки) арендалана торган мөлк тне сату алу шартнам се проекты 
проектын төзү турында т къдим алынганнан соң утыз көн эченд  төзелерг  тиеш.

8.9. Арендалана торган мөлк тне сату алу шартнам сен төзег нд  кече һ м 
урта эшкуарлык субъектының "Россия Федерациясенд  кече һ м урта 
эшкуарлыкны үстерү турында" Федераль законның 4 статьясында билгел нг н 
шартларына туры килү килм ве турындагы гаризасы һ м аренда түл вен 
билгел нг н срокларга туры китерүне раслаучы документлар, шулай ук милек 
өчен аренда түл ве буенча бурычларны каплау турында документлар булу зарур, 
леге тал п кече һ м урта эшкуарлык субъектына җиб релг н очракта.

8.10. Вакыты чыкканчы, кече һ м урта эшкуарлык субъектлары арендалана 
торган мөлк тне сатып алуга өстенлекле хокукны кулланудан баш тарту турында 
язма р вешт  гариза бирерг  хокуклы.

8.11. Кече һ м урта эшкуарлык субъектларыннан арендалана торган 
мөлк тне сатып алуга өстенлекле хокукны бирү рөхс т ителми.

8.12. Кече һ м урта эшкуарлык субъектлары Россия Федерациясе 
законнарында билгел нг н т ртипт , В кал тле органның арендалана торган 
мөлк тне сатып алуга өстенлекле хокукны гам лг  ашырудан баш тартуына, 
шулай ук арендалана торган мөлк тне читл штерү һ м (яки) арендалана торган 
мөлк тне сатып алуга өстенлекле хокукны гам лг  ашыру өчен кир кле юридик 
яктан һ миятле гам лл р кылуына карата шикаять бирерг  хокуклы.

8.13. Кече һ м урта эшкуарлык субъектлары арендалана торган мөлк тне 



сатып алуга өстенлекле хокукны югалта:
1) кече һ м урта эшкуарлык субъектының арендалана торган мөлк тне сату

алу шартнам сен төзүд н баш тартуы мизгеленн н;
2) кече һ м урта эшкуарлык субъекты тарафыннан арендага бирел  торган 

мөлк тне сату алу шартнам се проекты т къдиме һ м (яки) проекты алынганнан 
соң утыз көн узгач, г р бу шартнам г  кече һ м урта эшкуарлык субъекты 
тарафыннан күрс телг н срокта имзаланмаган булса,;

3) арендалана торган мөлк тне сату алу шартнам сен өзг н мизгелд н кече 
һ м урта эшкуарлык субъекты тарафыннан аның шартларын җитди бозуга б йле 
р вешт .

8.14. Кече һ м урта эшкуарлык субъекты арендалана торган мөлк тне сатып 
алуга өстенлекле хокук югалганнан соң, в кал тле орган, хосусыйлаштыру 
турында Россия Федерациясе законнарында билгел нг н т ртипт , түб нд ге 
карарларның берсен кабул ит :

1) "Д үл т һ м муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында" Федераль 
закон бел н билгел нг н д үл т яки муниципаль милекне хосусыйлаштыру 
алымнарын куллану өлешенд  арендалана торган мөлк тне хосусыйлаштыру 
шартлары турында кабул ителг н карарга үзг решл р кертү хакында";

2) арендалана торган мөлк тне хосусыйлаштыру шартлары турында кабул 
ителг н карарны гам лд н чыгару турында.

8.15. Кече һ м урта эшкуарлык субъектлары сатып ала торган арендалана 
торган мөлк тне сату алу килешүенд  яклар сатучы һ м сатып алучы тарафыннан 
леге Нигезл м нең 8.3 пунктында билгел нг н шартларның үт лешен раслыйлар.

8.16. герҗе муниципаль районының Мөлк т һ м җир мөн с б тл ре 
палатасы өченче затлар хокукларыннан (кече һ м урта эшм к рлек 
субъектларының милек хокукларыннан тыш) азат булган муниципаль милек 
исемлеген расларга хокуклы. Күрс телг н исемлекл рг  кертелг н муниципаль 
мөлк т, аны озак вакытка (шул ис пт н аренда түл венең ташламалы ставкалары 
буенча) кече һ м урта эшкуарлык субъектларына һ м кече һ м урта эшкуарлык 
субъектларына ярд м инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга 
файдалануга һ м (яки) файдалануга бирү максатларында гына файдаланылырга 
мөмкин. Бу исемлекл р массакүл м м гълүмат чараларында м җбүри р вешт  
бастырып чыгарылырга, шулай ук Интернет челт ренд  р сми сайтта 
урнаштырылырга тиеш.

9 бүлек. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру
9.1. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру "Д үл т һ м муниципаль 

милекне хосусыйлаштыру турында" Федераль закон, "Татарстан Республикасы 
д үл т мөлк тен хосусыйлаштыру турында"Татарстан Республикасы Законы 
бел н каралган т ртипт  гам лг  ашырыла.

9.2. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру муниципаль милекне сатып 
алучыларның тигезлеген һ м җирле үзидар  органнары эшч нлегенең ачыклыгын 
тануга нигезл н .

9.3. Муниципаль милек физик һ м (яки) юридик затлар милкен  бары тик 
түл үле нигезд  ген  бирел  (устав капиталына муниципаль милек кертел  торган 
ачык акционерлык җ мгыятьл ре акциял рен муниципаль милекк  тапшыру юлы 
бел н).

9.4. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру герҗе муниципаль районының 



Мөлк т һ м җир мөн с б тл ре палатасы тарафыннан "д үл т һ м муниципаль 
милекне хосусыйлаштыру турында"Федераль законда каралган т ртипт  
башкарыла.

9.5. леге Нигезл м нең гам лд  булуы читл штерг нд  барлыкка кил  
торган түб нд ге мөн с б тл рг  кагылмый:

1) күчемсез милек объектлары, шул ис пт н мөлк т комплекслары 
урнашкан җир киш рлекл рен читл штерүд н тыш, җирл р; 

2) табигый ресурслар; 
3) д үл т һ м муниципаль торак фонды; 
4) д үл т резервы; 
5) Россия Федерациясе территориясенн н читт  урнашкан д үл т һ м 

муниципаль мөлк тнең; 
6) Россия Федерациясенең халыкара килешүл ренд  каралган очракларда 

д үл т һ м муниципаль мөлк т;
7) түл үсез нигезд  тиешле максатларда дини биналар һ м корылмаларны 

муниципаль милект ге башка җир киш рлекл ре бел н файдалану өчен, шулай ук 
гомумроссия инвалидлар һ м оешмалар (гам лг  куючылары муниципаль 
милект  булган һ м биналар, төзелм л р һ м корылмалар урнашкан) иҗтимагый 
инвалидларның гомумроссия иҗтимагый оешмалары һ м оешмалары милкен  
бушлай дини оешмалар милкен  тапшыру өчен дини оешмалар милкенд  булган;

8) д үл т һ м муниципаль учреждениел рне үзг ртеп корганда барлыкка 
килг н коммерциячел булмаган оешмалар, шулай ук д үл т корпорациял рен  
Россия Федерациясе милек кертеме сыйфатында тапшырыла торган федераль 
мөлк т милкен  муниципаль милек;

9) муниципаль унитар предприятиел р, муниципаль учреждениел рнең 
аларга хуҗалык алып бару яки оператив идар д  беркетелг н милке,;

10) суд карары нигезенд  д үл т һ м муниципаль мөлк т;
11) федераль законнарда каралган, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Муниципаль бер млекл р барлыкка килг н очракта, аларны 
акционер җ мгыять тарафыннан сатып алуны тал п итү хокукы барлыкка килг н 
акциял р;

12) "Акционерлык җ мгыятьл ре турында" 1995 елның 26 декабренд ге 
208 ФЗ номерлы Федераль законның 84.8 статьясында билгел нг н т ртипт  ачык 
акционерлык җ мгыяте акциял рен , шулай ук ачык акционерлык җ мгыяте 
акциял рен  конвертациял н  торган кыймм тле к газьл рг  акциял р, аларны 
сатып алу очрагында;

13) үз в кал тл рен үт үне туктаткан Россия Федерациясе Президентының 
тарихи мирас үз ген  тапшырылган мөлк т;

14) торак төзелешен үстерүг  ярд м итү Федераль фонды милкен  Россия 
Федерациясенең мөлк т кертеме буларак тапшырыла торган мөлк т.

леге пунктта күрс телг н муниципаль мөлк тне читл штерү башка 
федераль законнар һ м алар нигезенд  кабул ителг н норматив хокукый актлар 
бел н җайга салына.

9.6. Милект ге мөлк тне хосусыйлаштыруны планлаштыру т ртибе 
башкарма комитет тарафыннан мөст кыйль билгел н .

йл неше рөхс т ителми торган ( йл нешт н алынган объектлар), шулай ук 
федераль законнарда билгел нг н т ртипт  булган мөлк т бары тик муниципаль 
милект  ген  хосусыйлаштырылырга тиеш түгел.



9.7. Муниципаль милекне читл штерү буенча, Нигезл м  бел н җайга 
салынмаган мөн с б тл рг  граждан законнары нормалары кулланыла.

9.8. Арендалана торган муниципаль күчемсез милекне хосусыйлаштыруда 
кече һ м урта эшкуарлык субъектларының катнашу үзенч лекл ре Федераль 
закон бел н билгел нерг  мөмкин.

9.9. Д үл т һ м муниципаль унитар предприятиел рд н, д үл т һ м 
муниципаль учреждениел рд н, шулай ук устав капиталында Россия 
Федерациясе, Россия Федерациясе субъектларының һ м муниципаль 
бер млекл рнең өлеше 25 проценттан артып китк н юридик затлардан тыш, 
муниципаль милекне сатып алучылар була ала.

леге пунктта билгел нг н чикл үл р үз белдекл ре бел н төзелм г н һ м 
д үл т яки муниципаль милекк  караган җир киш рлекл ренд  урнашкан 
күчемсез милек объектлары милекчел рен  леге җир киш рлекл рен сатып 
алганда кагылмый.

9.10. Конституциячел төзелеш, хлак, с лам тлек, башка затларның 
хокукларын һ м законлы м нф гатьл рен яклау, д үл тнең оборонага 
с л тлелеген һ м куркынычсызлыгын т эмин итү максатларында физик һ м 
юридик затларның аерым категориял ре граждан мөн с б тл ренд  катнашуны 
федераль законнар бел н билгел нг н чикл үл р муниципаль мөлк тне 
хосусыйлаштырганда м җбүри. Ачык акционерлык җ мгыятьл ре "Д үл т һ м 
муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында" № 178 ФЗ Федераль закон 
нигезенд  алар тарафыннан хосусыйлаштырылырга тиешле акциял рне сатып 
алучылар була алмый.

9.11. Районның тормыш көнкүрешен т эмин итү, район халкының һ м 
хуҗалыкларының ихтыяҗларын кан гатьл ндерү, шулай ук тарихи м д ни 
мирасны саклау өчен аеруча мөһим булган муниципаль милек объектлары 
читл штерелерг  тиеш түгел.

9.12. Муниципаль милекне хосусыйлаштырырга тиешле башлангыч б я 
"д үл т һ м муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында" гы 178 ФЗ номерлы 
Федераль законда каралган очракларда, б ял ү эшч нлеген җайга салучы Россия 
Федерациясе законнары нигезенд  билгел н .

9.13. Муниципаль милекне хосусыйлаштырганда түб нд ге 
хосусыйлаштыру ысуллары кулланыла:

1) унитар предприятиене ачык акционерлык җ мгыятен  верелдерү;;
2) муниципаль милекне аукционда сату;
3) махсуслаштырылган аукционда ачык акционерлык җ мгыятьл ре 

акциял рен сату;
4) конкурста муниципаль милекне сату;
5) Россия Федерациясе территориясенн н читт  д үл т милкенд  булган 

ачык акционерлык җ мгыятьл ре акциял рен сату;
6) кыймм тле к газьл р базарында с үд не оештыручы аша ачык 

акционерлык җ мгыятьл ре акциял рен сату;
7) муниципаль милекне халык алдында т къдим аша сату;
8) муниципаль милекне б я игълан итмич  сату;
9) ачык акционерлык җ мгыятьл ренең устав капиталларына өлеш буларак 

муниципаль милекне кертү;
10) ышанычлы идар  итү н тиҗ л ре буенча ачык акционерлык 

җ мгыятьл ре акциял рен сату.



Унитар предприятиенең милек комплексын хосусыйлаштыру, г р устав 
капиталы күл ме Россия Федерациясе законнарында билгел нг н ачык 
акционерлык җ мгыятенең устав капиталының минималь күл менн н артып 
китс , бары тик унитар предприятиене ачык акционерлык җ мгыятен  верелдерү 
юлы бел н ген  гам лг  ашырылырга мөмкин.

Башка очракларда унитар предприятиенең милек комплексын 
хосусыйлаштыру Федераль законда каралган башка ысуллар бел н гам лг  
ашырыла.

9.14. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру "д үл т һ м муниципаль 
милекне хосусыйлаштыру турында"Федераль законда каралган ысуллар бел н 
ген  гам лг  ашырыла.

9.15. Муниципаль милекне сатып алучылар тарафыннан тапшырыла торган 
документлар:

гариза;
тиешле акчалар кертүне раслый торган банк тамгасы бел н түл ү 

документы;
монополияг  каршы федераль органга яки аның территориаль органына 

Россия Федерациясенең Монополияг  каршы законнары нигезенд  
хосусыйлаштырылырга тиешле мөлк тне сатып алу нияте турында х б рнам не 
раслый торган документ.

Физик затлар ш хесне раслаучы документ күрс т .
Юридик затлар өст м  р вешт  түб нд ге документларны тапшыра:
гам лг  кую документларының нотариаль расланган күчерм л ре;
мөлк т сатып алу турында тиешле идар  органының язма р вешенд  карар, 

г р бу претендентның гам лг  кую документлары һ м претендент терк лг н 
д үл т законнары нигезенд  кир к булса;

юридик затның устав капиталында муниципаль бер млек өлеше турында 
белешм л р;

т къдим ителүг  тал п ителг н башка документлар Федераль закон бел н 
билгел нерг  мөмкин;

бирелг н документлар исемлеге.
Гариза тапшырган очракта претендент в киле тарафыннан тиешенч  

р смил штерелг н ышаныч к газе тапшырыла.
Муниципаль милекне сатып алу хокукын раслау бурычы претендентка 

йөкл н .
г р соңыннан муниципаль милек сатып алучының аны сатып алуга 

законлы хокукы булмавы ачыкланса, тиешле алыш биреш аз дип таныла.
9.16. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру турындагы м гълүмат 

массакүл м м гълүмат чараларында басылып чыгарга һ м герҗе муниципаль 
районы муниципаль бер млегенең р сми сайтында Интернет челт ренд  
урнаштырылырга тиеш.

9.17. Муниципаль милекне сату турында м гълүмати х б р массакүл м 
м гълүмат чараларында, шулай ук герҗе муниципаль районы муниципаль 
бер млегенең Интернет челт ренд , г р Федераль законда башкасы каралмаган 
булса, мөлк тне сату көнен  утыз көнн н д  ким булмаган вакытта, 
урнаштырылырга тиеш.

9.18. Массакүл м м гълүмат чараларында басылып чыгарга тиешле 
муниципаль милекне сату турында м гълүмати х б р, Федераль законда каралган 



очраклардан тыш, түб нд ге белешм л р булырга тиеш:
1) мондый мөлк тне хосусыйлаштыру шартлары турында Карар кабул 

итк н җирле үзидар  органы исеме, күрс телг н карар реквизитлары;
2) мондый мөлк тнең исеме һ м аны индивидуальл штерерг  мөмкинлек 

бир  торган башка төрл ре (мөлк т характеристикасы);
3) мондый мөлк тне хосусыйлаштыру ысулы;
4) мондый мөлк тне сатуның башлангыч б ясе;
5) мондый мөлк тнең б ясе турында т къдимн р бирү формасы;
6) түл ү шартлары һ м сроклары, кир кле счет реквизитлары;
7) задаток күл ме, аны кертү вакыты һ м т ртибе, кир кле счет 

реквизитлары;
8) гаризалар, т къдимн р бирү т ртибе, урыны, башлану һ м т мамлану 

вакыты;
9) сатып алучылар тарафыннан тапшырыла торган документларның тулы 

исемлеге;
10) мондый мөлк тне сату алу шартнам сен төзү срогы;
11) сатып алучыларны башка м гълүмат, мондый мөлк тне сату алу 

шартнам се шартлары бел н таныштыру т ртибе;
12) аерым категория физик затларның һ м юридик затларның мондый 

мөлк тне хосусыйлаштыруда катнашуларын чикл ү;
13) җиңүчел рне (аукцион, махсуслаштырылган аукцион, конкурс 

үтк рг нд ) яис  муниципаль милекне сатып алу хокукына ия булган затларны 
(аны халык алдында т къдим бел н һ м б яне игълан итмич  ген  сату итк нд ) 
билгел ү т ртибе);

14) муниципаль милекне сатуга йомгак ясау урыны һ м вакыты.
9.19. Муниципаль милект  булган ачык акционерлык җ мгыяте акциял рен 

сатканда шулай ук түб нд ге белешм л р күрс тел ::
1) ачык акционерлык җ мгыятенең тулы исеме, почта адресы һ м урнашу 

урыны;
2) ачык акционерлык җ мгыятенең устав капиталы күл ме, гомуми саны, 

номиналь б ясе һ м ачык акционерлык җ мгыяте акциял ренең категориясе;;
3) җитештерү ачык акционерлык җ мгыяте тарафыннан башкарыла торган 

төп продукция (эшл р, хезм т күрс түл р) исемлеге;
4) конкурста ачык акционерлык җ мгыяте акциял рен сату буенча конкурс 

шартлары;
5) билгеле бер товар базарында 35 проценттан артык күл мд  өлеше булган 

хуҗалык итүче субъектларның реестрына кертелг н хуҗалык итүче субъектның 
билгеле бер товарның базардагы өлеше турында м гълүматлар.

Муниципаль милекне аукционда, махсуслаштырылган аукционда яки 
конкурста сатканда шулай ук күрс тел :

җиңүчел рне билгел ү т ртибе;
задатокның күл ме, вакыты һ м т ртибе, кир кле счет реквизитлары;
н тиҗ л р ясау урыны һ м вакыты;
конкурс шартлары (Конкурста д үл т һ м муниципаль милекне сатканда);
гариза бланкы формасы (акциял рне махсуслаштырылган аукционда 

сатканда).
9.20. Гаризалар кабул ителг н көнн н башлап муниципаль милек сатып 

алырга тел г н зат (алга таба  претендент) хосусыйлаштырылырга тиешле мөлк т 



турындагы м гълүмат бел н алдан танышырга хокуклы.
9.11. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру н тиҗ л ре турындагы 

м гълүмат, килешүл р төзелг н көнн н алып утыз көн эченд , герҗе 
муниципаль районы муниципаль бер млеге сайтында, Интернет челт ренд , 
массакүл м м гълүмат чараларында басылып чыгарга тиеш.

герҗе муниципаль районы муниципаль бер млеге сайтында Интернет 
челт ренд  урнаштырылырга тиешле муниципаль милекне хосусыйлаштыру 
н тиҗ л ре турындагы м гълүматка кер :

1) мондый мөлк тнең исеме һ м аны индивидуальл штерерг  мөмкинлек 
бир  торган башка төрл ре (мөлк т характеристикасы);

2) сатуларны үтк рү датасы һ м урыны;
3) мондый мөлк т сатучының исеме;
4) бирелг н гаризаларның саны;
5) сатуларда катнашучылар дип танылган затлар;
6) хосусыйлаштыру алыш биреш б ясе;
7) сатып алучы  физик затның исеме яки юридик затның исеме.
9.2. Биналарны, төзелм л рне һ м корылмаларны, шулай ук төзелеп 

бетм г н һ м мөст кыйль күчемсез милек объектлары дип танылган объектларны 
хосусыйлаштыру, г р Федераль законда башкасы каралмаган булса, мондый 
мөлк тне сатып алучы затка, мондый мөлк т бел н шөгыльл нүче җир 
киш рлекл рен читл штерү бел н бер үк вакытта гам лг  ашырыла.

9.23. Унитар предприятиел рнең мөлк т комплексларын хосусыйлаштыру 
түб нд ге җир киш рлекл рен сатып алучыга бирү бел н бер үк вакытта 
башкарыла:

унитар предприятиенең даими (сроксыз) файдалану яки аренда 
хокукындагы өлеше;

унитар предприятиенең хосусыйлаштырыла торган милек комплексы 
составына кер  торган һ м күрс телг н объектлардан файдалану өчен кир кле 
күчемсез милек объектлары булып тора.

9.24. Үз белдекл ре бел н төзелм г н һ м муниципаль милекк  караган җир 
киш рлекл ренд  урнашкан күчемсез милек объектлары милекчел ре муниципаль 
бер млект н күрс телг н җир киш рлекл рен алырга яки арендага алырга тиеш.

Муниципаль милекк  караган җир киш рлегенд  урнашкан күчемсез милек 
объекты милекчесе тел ге буенча, тиешле җир киш рлеге аңа кырык тугыз елдан 
да артмаган срокка арендага бирелерг  мөмкин,  г р күчемсез милек объекты 
муниципаль ихтыяҗлар өчен резервланган җир чикл ренд  урнашкан булса  
җирл рне резервлау срогыннан артмаган вакытка, г р якларның килешүенд  
башкача билгел нм г н булса.

Җир киш рлеген арендалау килешүе җир киш рлеген сатып алу өчен кирт  
булып тормый.

Җир киш рлеген сатып алудан яки аны арендага бирүд н баш тарту, 
законда каралган очраклардан тыш, рөхс т ителми.

9.25. Күчемсез милек объектлары дип таныла торган биналарның, 
корылмаларның һ м корылмаларның җир киш рлегенд  урнашкан өлешл рен 
хосусыйлаштырганда, мондый мөлк тне сатып алучылар бел н леге җир 
участогын арендатор ягыннан законнарда билгел нг н т ртипт  арендага 
алучылар күплеге бел н арендалау килешүл ре төзел .

леге пунктта күрс телг н күчемсез милек объектларының милекчел ре 



бер үк вакытта леге җир киш рлегенд  урнашкан биналарның, корылмаларның 
һ м корылмаларның барлык өлешл рен хосусыйлаштырганнан соң, җир 
киш рлеген гомуми өлешле милекк  сатып алырга хокуклы.

Җир киш рлеген  милек хокукындагы өлешнең күл ме бинаның, 
төзелешнең яки корылманың гомуми м йданына, төзелешк  яки корылмага 
карата тиешле өлешен  пропорциональ р вешт  билгел н .

9.26. Җир киш рлеге леге Нигезл м нең 9.22 9.25 пунктлары нигезенд  
читл штерел , алар сатып алучы тарафыннан җир киш рлегенең төп 
характеристикалары турында берд м д үл т күчемсез милек реестрыннан бирел  
торган өземт  нигезенд  билгел н .

Җир киш рлегенең төп характеристикалары турында Күчемсез милекнең 
Берд м д үл т реестрыннан күрс телг н Өземт  унитар предприятиенең милек 
комплексын инвентаризациял ү актына, шулай ук җир киш рлеген сату алу 
шартнам сен  терк л .

9.27. Җир киш рлеген читл штерү турында Карар кабул итү бел н бер үк 
вакытта, кир к булганда, гавами сервитутлар билгел ү турында Карар кабул 
ител .

Җир киш рлекл рен читл штерг нд  милек хокукы муниципаль милект ге 
һ м бары тик күрс телг н җир киш рлекл ренд  урнашкан күчемсез милек 
объектларын т эмин итү өчен файдаланылмый торган инженерлык 
инфраструктурасы объектларына күчми.

леге кагыйд д н төшереп калдыру җир киш рлеген  Ачык сервитут 
урнаштырганда мөмкин.

9.28. Бу җир киш рлекл ренд  урнашкан биналар, корылмалар, корылмалар 
милекчел рен  җир законнары бел н билгел нг н т ртипт  һ м шартларда җир 
киш рлекл ре бирү гам лг  ашырыла.

9.29. "Д үл т һ м муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында" 
Федераль закон нигезенд  җир составындагы җир киш рлекл ре читл штерелерг  
тиеш түгел:

урман фонды һ м су фонды, аеруча саклаулы табигать территориял ре һ м 
объектлары;

куркыныч матд л р бел н зарарланган һ м биологик зарарланган;
гомуми файдаланудагы м йданнар, урамнар, юллар, автомобиль юллары, яр 

буйлары, парклар, урман парклары, скверлар, бакчалар, бульварлар, су 
объектлары, пляжлар һ м башка объектлар);

Россия Федерациясе законнары нигезенд  читл штерелерг  тиеш түгел.
Д үл т яки муниципаль ихтыяҗлар өчен резервланган җирл р чикл ренд  

муниципаль милект ге җир киш рлекл ре читл штерелерг  тиеш түгел.
г р федераль законнарда башкасы каралмаган булса, диңгез портларында, 

елга портларында, аэропортларда эшч нлекне т эмин итү өчен билгел нг н яки 
аларны үстерү өчен бүлеп бирелг н транспорт җирл ре составындагы җир 
киш рлекл ре читл штерелерг  тиеш түгел.

9.30. Күчемсез милек объектлары бил п торган һ м алардан файдалану өчен 
кир кле җир киш рлекл рен кертк нд  ачык акционерлык җ мгыятьл ренең устав 
капиталларына кертем сыйфатында чикл үл р кулланылмый.

9.31. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру т ртибенд  
хосусыйлаштырганда тиешле мөлк т "д үл т һ м муниципаль милекне 
хосусыйлаштыру турында" Федераль законда яки башка федераль законнарда 



каралган чикл үл р һ м гавами сервитут бел н йөкл нерг  мөмкин.
9.32. Чикл үл р булырга мөмкин:
1) хосусыйлаштыру т ртибенд  сатып алынган муниципаль мөлк тне, шул 

ис пт н социаль м д ни һ м коммуналь көнкүреш объектларыннан файдалану 
бурычы;

2) унитар предприятиенең хосусыйлаштырылган милек комплексы 
составына кертелм г н һ м үзенең техник характеристикалары, урнашу урыны 
(күчемсез милек объектлары өчен), билгел неше һ м приватизациял нг н мөлк т 
бел н б йле мөлк тне тоту бурычы  гражданнар оборонасы объектларын, 
социаль м д ни һ м коммуналь көнкүреш объектлары, мобилизацион 
билгел нешт ге мөлк тне тоту бурычы;

3) Федераль законда яис  аның тарафыннан билгел нг н т ртипт  каралган 
башка бурычлар.

9.33. Милекченең хосусыйлаштырылган муниципаль милекне (шул ис пт н 
җир киш рлекл рен һ м башка күчемсез милек объектларын) башка затлардан, 
аерым алганда, хосусыйлаштырылган муниципаль мөлк тне (шул ис пт н җир 
киш рлекл рен һ м башка күчемсез милек объектларын) чикл нг н файдалануны 
рөхс т итү бурычы Ачык сервитут булырга мөмкин:

т эмин ит рг  каршылыксыз керү, үтү, йөрү;
ызанлау, геодезия һ м башка билгел р урнаштыру мөмкинлеген т эмин итү;
электр тапшыру, элемт  һ м труба үтк ргеч линиял рен, су бел н т эмин 

итү, канализация һ м мелиорация системаларын урнаштыру һ м куллану 
мөмкинлеген т эмин итү.

9.34. Йөкл м не, шул ис пт н гавами сервитутны билгел ү турындагы 
карар муниципаль мөлк тне хосусыйлаштыру шартлары турында Карар кабул итү 
бел н бер үк вакытта кабул ител .

Авыр йөкл ү, шул ис пт н гавами сервитут, аларны билгел ү турында 
тиешле карар кабул ителг н очракта, хосусыйлаштыру килешүенең мөһим шарты 
булып тора. Йөкл м не, шул ис пт н гавами сервитутны билгел ү турындагы 
белешм л р муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында м гълүмат х б ренд  
күрс телерг  тиеш.

9.35. Халык алдында сервитут бел н авырайтылган муниципаль милекк  
хокукларның күчүе гавами сервитутны туктатуга китерми.

Муниципаль милекне хосусыйлаштыру т ртибенд  сатып алынган милек 
милекченең хокукларын чикл үнең леге пунктында каралган чикл үл р леге 
мөлк т бел н алыш бирешл рд , х тта аларны гам лд н чыгарганчы (гавами 
сервитутны туктату) саклана.

9.36. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру т ртибенд  сатып алынган 
мөлк тне, шул ис пт н гавами сервитут шартларын, суд карары нигезенд  сатып 
алынган мөлк т хуҗасы тарафыннан бозу очрагында:

күрс телг н зат йөкл неш шартларын, шул ис пт н гавами сервитутны да, 
натурада үт рг  тиеш;

күрс телг н заттан йөкл неш шартларын бозуга, шул ис пт н гавами 
сервитутка, муниципаль бер млек керемен  китерелг н зыяннар түл ттерелерг  
мөмкин.

9.37. Обременение, шул ис пт н гавами сервитут, мөмкин туктатылырга яки 
аларның шартлары булырга мөмкин үзг ртелде очракта:

д үл т яис  иҗтимагый кызыксынуны йөкл ү, шул ис пт н гавами 



сервитутта да, юк яис  үзг ртү;
мөлк тне аның турыдан туры билгел неше буенча файдалану мөмкинлеге 

булмау яис  шактый кыенлык булу.
9.38. Йөкл м не, шул ис пт н гавами сервитутны туктату яис  аларның 

шартларын үзг ртү хосусыйлаштыру шартлары турында Карар кабул итк н 
органның яис  башка в кал тле органның карары нигезенд  й  милекче д гъвасы 
буенча кабул ителг н суд карары нигезенд  рөхс т ител .

9.39. Муниципаль милекне сату алу килешүе бел н р смил штерел .
9.40. Муниципаль милекне сату алу шартнам сенең м җбүри шартлары 

булып тора:
шартнам  яклары турында белешм л р; муниципаль мөлк тнең исеме; аның 

урнашу урыны; муниципаль милекнең составы һ м б ясе; ачык акционерлык 
җ мгыяте акциял ре саны, аларның категориясе һ м хакы; муниципаль милекне 
сатып алучы милкен  тапшыру т ртибе һ м вакыты; сатып алынган мөлк т өчен 
түл ү р веше һ м сроклары; сатып алучы тарафыннан сатып алынган шартлар;;

сатып алучы тарафыннан күрс телг н мөлк тк  карата күрс телг н 
мөлк тк  милек хокукы күчк нчег  кад р в кал тл рне гам лг  ашыру т ртибе;

сатылучы биналарга, төзелм л рг , корылмаларга яис  җир киш рлеген  
карата авыр йөк (шул ис пт н гавами сервитут) булу турында м гълүматлар;

үзара килешү буенча мондый шартнам  яклары тарафыннан билгел нг н 
башка шартлар.

Сатып алучы йөкл м л ре, сатып алына торган муниципаль милекк  карата, 
аларны үт ү сроклары, шулай ук Россия Федерациясе законнары нигезенд  
билгел н  торган б яг , сатып алына торган муниципаль мөлк тне тапшыру, 
эшл р башкару, акча түл ү бел н б йле булмаган йөкл м л рд н тыш, ия булырга 
тиеш.

9.41. Сатып алына торган муниципаль милекк  милек хокукы сатып 
алучыга билгел нг н т ртипт , үзенч лекл рен ис пк  алып, тулысынча 
түл г нн н соң күч .

9.42. Хосусыйлаштырыла торган күчемсез мөлк тк  милек хокукы сатып 
алучыга мондый милекк  милек хокукын д үл т терк ве үтк н көнн н күч . 
Мондый мөлк тне д үл т терк вен  алу нигезе булып күчемсез милекне сату алу 
шартнам се, шулай ук тапшыру акты яки милекне кабул итү тапшыру акты тора. 
Регистратор хезм тл ре өчен түл ү чыгымнары сатып алучыга йөкл н .

9.43. Муниципаль милекне сату электрон формада башкарыла ала.
Муниципаль милекне электрон р вешт  сату турында м гълүмат мондый 

мөлк тне хосусыйлаштыру шартлары турындагы карарда булырга тиеш.
Муниципаль милекне электрон формада сатуны оештыру өчен юридик 

затны (алга таба оештыручы) җ леп итү муниципаль милек сатучысы тарафыннан 
башкарыла.

Электрон формада сатканда электрон м йданчык операторы т эмин ит :
1) электрон формада сату үтк рү турында м гълүматка ирекле һ м түл үсез 

керү;
2) претендентлар тарафыннан гаризалар һ м аларга кушып бирел  торган 

документларны электрон документлар р вешенд  бирү мөмкинлеге;
3) Россия Федерациясе законнарында билгел нг н т ртипт  

сертификациял нг н м гълүматны яклау чараларын кулланып, претендентлар 
тарафыннан тапшырыла торган гаризаларны һ м башка документларны электрон 



формада саклау һ м эшк ртү;;
4) претендентлар тарафыннан бирел  торган м гълүматны (гаризаларны һ м 

башка документларны) яклау, шул ис пт н күрс телг н м гълүматның 
сакланышы, аны юк итүне кис тү, санкциял нм г н үзг решл р һ м 
күчерм л рне кис тү;

5) электрон формада м гълүмат һ м документлар, шул ис пт н электрон 
формада сату н тиҗ л ре турында м гълүмат булдыру, эшк ртү, саклау һ м 
тапшыру;;

6) электрон м йданчыкның өзлексез эшл ве һ м кулланучыларны, шул 
ис пт н сатуда катнашучыларны, мондый сатуның бөтен вакыты д вамында, аңа 
керү мөмкинлеге.

Сатуда катнашучылардан Федераль законда каралган өст м  түл ү алу 
тыела.

Сату үтк рү турында м гълүмати х б рне электрон р вешт  бастырып 
чыгару һ м урнаштыру "д үл т һ м муниципаль милекне хосусыйлаштыру 
турында" 178 ФЗ номерлы Федераль закон нигезенд  гам лг  ашырыла.

Массакүл м м гълүмат чараларында басылып чыгарга тиешле электрон 
формада сату үтк рү турында м гълүмат х б ренд  күрс телг н Федераль закон 
м гълүматлары, шулай ук мондый м гълүмат урнаштырылган Интернет 
челт ренд  герҗе муниципаль районы муниципаль бер млеге сайты турында 
белешм л р күрс телерг  тиеш.

"Интернет" челт ренд ге сайтта урнаштырылган электрон формада сату 
үтк рү турында м гълүмати х б рд  күрс телг н 209  ФЗ номерлы Федераль 
законның 15 статьясында каралган белешм л р бел н берр тт н электрон 
м йданчык, электрон м йданчыкта терк лү т ртибе, электрон формада сату 
кагыйд л ре, аны үтк рү датасы һ м вакыты күрс тел .

Интернет челт ренд ге сайтларда урнаштырылган электрон формада сату 
үтк рү турында м гълүмат х б ренд  күрс телг н белешм л р р сми басмада 
бастырылган электрон формада сату үтк рү турында м гълүмат х б ренд  
күрс телг н м гълүматларга туры килерг  тиеш.

Электрон формада сатуда катнашу өчен претендентлар электрон формада 
сату үтк рү турында м гълүмати х б рд  күрс телг н электрон м йданчыкта, 
леге м гълүмати х б рд  билгел нг н т ртипт  терк лерг  тиеш.

Сатуда катнашучыларны электрон формада тану яки мондый сатуда 
катнашу рөхс тенн н баш тарту турында карар муниципаль милек сатучысы 
тарафыннан кабул ител .

Муниципаль милек б ясе турында т къдимн р сату катнашучысы 
тарафыннан бер процедура д вамында электрон формада бирел .

леге процедура үтк рел  торган электрон м йданчыкта электрон формада 
сату процедурасын үтк рү датасы һ м вакыты күрс телерг  тиеш:

1) муниципаль милек исеме һ м аны индивидуальл штерерг  мөмкинлек 
бир  торган башка төрл р (лотның спецификациясе);

2) башлангыч б я, башлангыч б я күт рү күл ме ("аукцион адымы")  
аукционда сату үтк релг н очракта;

3) беренчел т къдимнең б ясе," түб н ю адымы", аннан соң т къдимнең 
бер бер артлы кими торган чорда, муниципаль мөлк т сатылырга мөмкин булган 
т къдимнең минималь б ясе, леге Федераль законда каралган очракта ("аукцион 
адымы") б ял р арту күл ме гавами т къдим аша сату очрагында;



4)муниципаль мөлк тнең б ясе һ м аның реаль вакыт режимында керү 
вакыты турында соңгы т къдим.

10. Муниципаль милекне сату б ясен игълан итмич  ген  аның башлангыч 
б ясе күрс телми.

11. Электрон формада сату процедурасы т мамланганнан соң бер с гать 
эченд  электрон формада сату үтк релг н электрон м йданчыкта урнаштырыла:

1) мөлк тнең исеме һ м аны ш хсил штерерг  мөмкинлек бир  торган 
башка төрл ре (лотның спецификациясе);

2) хосусыйлаштыру алыш бирешенең б ясе;
3) сатуларда җиңүче физик затның исеме яки юридик затның исеме.
Сату процедурасының н тиҗ л ре электрон формада сатылу беркетм се 

бел н р смил штерел , ул Татарстан Республикасы герҗе муниципаль 
районының р сми сайтында урнаштырыла http://agryz.tatarstan.ru электрон 
формада сату күрс телг н беркетм г  кул куелганнан соң кил се көн д вамында 
үтк релде.

Электрон м йданчык операторларына һ м электрон м йданчыкларның 
эшч нлеген  өст м  тал пл р, шул ис пт н, электрон м йданчыкта сатуларны 
электрон формада үтк рг нд  гам лл рне, гам л кылмауны терк үче д үл т 
м гълүмат системасыннан файдалану т ртибен д  күзд  тота.

9.44. Сакчылык йөкл м л ренең шартлары Россия Федерациясе законнары 
нигезенд  билгел н :

федераль һ миятт ге м д ни мирас объектларына (тарих һ м м д ният 
һ йк лл рен ) карата тарихи м д ни мирас өлк сенд  д үл т с яс тен эшл ү һ м 
норматив хокукый җайга салу функциял рен гам лг  ашыручы федераль 
башкарма хакимият органы;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Территориял ренд  
леге объектлар булган Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимияте 

органнары тарафыннан м д ни мирас объектларын (тарихи һ м м д ни 
ядк рл рне) саклау өлк сенд  в кал тле булган региональ һ миятт ге м д ни 
мирас объектларын (тарихи һ м м д ни ядк рл рне), ачыкланган м д ни мирас 
объектларын (тарихи һ м м д ни ядк рл рне) саклау өлк сенд  в кал тле булган 
җирле һ миятт ге м д ни мирас объектларын (тарихи һ м м д ни ядкярл рне) 
саклау буенча д үл т функциял рен башкаруның административ регламентын 
раслау турында" 2011 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары;

җирле (муниципаль) һ миятт ге м д ни мирас объектларына  
территориял ренд  леге объектлар булган муниципаль бер млекл рнең җирле 
үзидар  органнары тарафыннан.

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары һ м федераль 
һ миятт ге м д ни мирас объектлары (тарихи һ м м д ни ядкярл р) булган 

муниципаль бер млекл рнең җирле үзидар  органнары леге объектларның 
саклау йөкл м л ре шартлары турында т къдимн р кертерг  хокуклы.

9.45. Социаль м д ни билгел нешт ге (с лам тлек саклау, м д ният һ м 
спорт) һ м коммуналь көнкүреш билгел нешенд ге объектлар унитар 
предприятиенең милек комплексы составында хосусыйлаштырылырга мөмкин, 
билгел неше буенча кулланылудан тыш:

объектларын т эмин итүче ихтыяҗларына органнары, халыкны социаль 
яклауның, шул ис пт н балалар йорт, йорт бала, йорт, картлар, интернатлар, 
госпитальл р һ м санаторий инвалидлар өчен, балалар һ м картлар;



тиешле җирлек халкына хезм т күрс тү өчен билгел нг н с лам тлек 
саклау, м гариф, м д ният объектлары;

балалар с лам тл ндерү комплекслары (дачалар, лагерьлар);
торак фонды һ м аның инфраструктурасы объектлары;
тиешле җирлек халкына хезм т күрс тү өчен билгел нг н транспорт һ м 

энергетика объектлары.
леге пунктта күрс телг н объектларның билгел нешен үзг ртү Башкарма 

комитет бел н килештереп башкарыла.
Югарыда күрс телг н нигезл р буенча унитар предприятиенең милек 

комплексына хосусыйлаштырылырга тиеш булмаган социаль м д ни һ м 
коммуналь көнкүреш объектлары законнарда билгел нг н т ртипт  муниципаль 
милекк  тапшырылырга тиеш.

Хосусыйлаштыру өчен рөхс т ителг н, мма хосусыйлаштырылырга 
тиешле унитар предприятиенең милек комплексына кертелм г н социаль м д ни 
һ м коммуналь көнкүреш объектлары федераль закон нигезенд  аерым 
хосусыйлаштырылырга мөмкин.

Социаль м д ни һ м коммуналь көнкүреш объектларын 
хосусыйлаштыруның м җбүри шарты булып хосусыйлаштыру шартлары 
турындагы карар бел н билгел нг н вакыт эченд , мма хосусыйлаштырылганнан 
соң биш елдан да артык вакыт эченд  аларның билгел нешен саклап калу тора.

Милекче тарафыннан күрс телг н вакыт эченд  социаль м д ни һ м 
коммуналь көнкүреш билгел нешенд ге хосусыйлаштырылган объектның 
билгел нешен саклап калу турындагы шарт бозылган очракта, Башкарма комитет 
муниципаль ихтыяҗлар өчен мондый объектны сатып алу юлы бел н алу турында 
гариза бел н судка мөр җ гать ит рг  хокуклы.

9.46. Муниципаль милекне сатканда Россия Федерациясе валютасы законлы 
түл ү чарасы дип таныла.

Россия Федерациясе территориясенн н читт  муниципаль милекне сату 
очрагында түл ү чарасы буларак чит ил д үл тл ре валютасы кулланылырга 
мөмкин.

Муниципаль милек кредиторларына муниципаль бурыч алулар ис бен  
тапшыру, шулай ук хосусый милект ге мөлк тк  муниципаль милекне Федераль 
законда билгел нг н очраклардан тыш тапшыру рөхс т ителми.

9.47. Муниципаль милекне сатып алучы сатып ала торган түл ү бер үк 
вакытта яки кичектереп башкарыла. Вакыты кичектерү мөмкин түгел, артык бер 
ел.

9.47.1. Кичектереп түл ү турындагы карар "д үл т һ м муниципаль милекне 
хосусыйлаштыру турында" гы 178 ФЗ номерлы Федераль законның 24 статьясы 
нигезенд  муниципаль мөлк тне хосусыйлаштыру очрагында кабул ителерг  
мөмкин.

9.47.2. Кичектереп түл ү турындагы карарда аны бирү сроклары һ м 
түл үл рне кертү т ртибе күрс тел . Түл үл рне кичектереп тору вакыты һ м 
кертү т ртибе муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында м гълүмати х б р 
аша басылып чыгарга тиеш.

9.47.3. Түл ү буенча кичектереп тору бирел  торган акчалар суммасына 
процентларны Россия Федерациясе Үз к банкының сату турында игълан 
бастырылган датага гам лд  булган рефинанслау ставкасының өчт н берен  тигез 
ставкадан чыгып ис пл н .



Ис пл нг н процентлар югарыда күрс телг н Федераль законның 33 
статьясында билгел нг н т ртипт  бүлен .

Сатып алучы сатып алынган муниципаль милекне вакытыннан алда түл рг  
хокуклы.

9.47.4. Кичектереп сатып алынган муниципаль милекк  милек хокукы 
Россия Федерациясе законнарында билгел нг н т ртипт  күч  һ м мондый 
очракларга Федераль законның 32 статьясындагы 3 пункты тал пл ре кагылмый.

Сатып алучыга кичектереп сатып алынган мөлк тне Россия Федерациясе 
законнары һ м сату алу килешүенд  билгел нг н т ртипт , килешү төзелг нн н 
соң утыз көнн н д  соңга калмыйча тапшыру гам лг  ашырыла.

9.47.5. Сатып алучыга сатып алынган мөлк тне кичектереп тапшырганнан 
соң һ м аны тулысынча түл г нчег  кад р күрс телг н мөлк т Федераль закон 
нигезенд  сатып алучы тарафыннан сатып алынган муниципаль милекк  түл ү 
буенча бурычларын үт үне т эмин итү өчен залогта булган дип таныла.

Сатып алучы тарафыннан түл үл рне кертү срокларын һ м т ртибен бозу 
очрагында салынган мөлк тк  суд т ртибенд  түл ттерү мөр җ гать ит .

Сатып алучыдан шулай ук сату алу килешүен үт м үг  китерг н зыян да 
түл ттерелерг  мөмкин.

9.47.6. Муниципаль милект ге мөлк тне түл ү т ртибе в кал тле орган 
тарафыннан билгел н .

9.48. Муниципаль милекне сату алуның гам лд  булмаган килешүл ре 
буенча акчаларны кире кайтару суд карары нигезенд  гам лг  керг н муниципаль 
милекне хосусыйлаштыруның башка килешүл ре буенча керг н акчалар 
хисабына гам лг  ашырыла. Суд карары нигезенд  милекне муниципаль милекк  
тапшырганнан соң, суд карары нигезенд  билгел нг н күл мд  акча сатып 
алучыга хосусыйлаштырыла торган муниципаль мөлк тне башка сатып алучылар 
тарафыннан түл ү хисабына алынган акчалар суммасыннан, акча бүленг нче, 
Федераль законның 33 статьясы нигезенд  кире кайтарылырга тиеш. Суд 
карарларын үт г нн н соң калган акчалар аларны алучыларга Федераль законның 
33 статьясында билгел нг н т ртипт  күчерелерг  тиеш.

9.48.1. Муниципаль милекне сату алу килешүл ренн н акча җитм ү 
очрагында, башкарма документларда каралган вакытта акчаны тулысынча кире 
кайтаруны т эмин итү өчен, җитм г н акчаларны кире кайтару җирле 
бюджетларның акчалары хисабына башкарыла.

10 бүлек. Хуҗалык җ мгыятьл ренең устав капиталларында муниципаль 
бер млек акциял ре (өлешл ре) бел н идар  итү һ м эш итү т ртибе

10.1. Татарстан Республикасының " герҗе муниципаль районы" 
муниципаль бер млеге гам лд ге законнар һ м район Уставы нигезенд  
муниципальара хуҗалык җ мгыятьл ренд  катнаша ала.

Районның хуҗалык җ мгыятьл ренд  катнашуы яңа җ мгыятьл рне 
учреждение юлы бел н (шул ис пт н башка хуҗалык итүче субъектлар бел н 
берлект ), шулай ук гам лд ге җ мгыятьл рнең акциял р (өлешл ре) сатып алу 
юлы бел н гам лг  ашырыла.

Хосусыйлаштыру процессында акционерлык җ мгыятьл рен төзү т ртибе 
законнар бел н регламентлана.

10.2. Районның хуҗалык җ мгыятьл ренд  катнашуы яки муниципаль 



милект  булган акциял рне (өлешл рне) читл штерү турында карар район Советы 
тарафыннан район Башкарма комитеты т къдиме буенча кабул ител .

10.3. Районның яңа төзел  торган җ мгыятьл рнең устав капиталына 
кертк н өлешен кертү һ м гам лд ге җ мгыятьл рнең сатып алына торган 
акциял рен (өлешл рен) түл ү акча, мөлк т, шулай ук милек һ м милек булмаган 
хокуклар бел н башкарыла. Кертемнең төре, аның зурлыгы һ м формалаштыру 
чыганаклары район Башкарма комитеты тарафыннан җ мгыять төзү (акциял р 
(өлешл р) сатып алу турында карарда күрс тел ).

10.4. Район катнашында хуҗалык җ мгыятьл рен төзег нд , үзг ртеп 
корганда һ м бетерг нд  җирле үзидар  органнарының үзара хезм тт шлеге 
т ртибе район Башкарма комитеты раслаган хуҗалык җ мгыятьл рен төзүд  
катнашу турындагы Нигезл м  бел н билгел н .

10.5. Хуҗалык җ мгыятьл ренең устав капиталларында муниципаль 
милект ге акциял р пакетлары( кертемн р, өлешл р) бел н идар  итү үз эчен  
ала: 

 районныкы булган акциял р (өлешл р) бел н эш итү; 
 Хуҗалык җ мгыятьл ренең идар  органнарына в килл р билгел ү һ м 

аларның в кал тл рен билгел ү; 
 акциял р пакетларын (өлешл рне) ис пк  алу һ м аларның 

кулланылышын контрольд  тоту.
10.6. Район үзен  караган акциял р, хуҗалык җ мгыятьл ренең өлешл ре 

бел н леге җ мгыятьл рнең идар  органнарында (алга таба  в килл р) үз 
в килл ре аша Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында һ м 
муниципаль хокукый актларда билгел нг н т ртипт  идар  ит .

10.7. Хуҗалык җ мгыятьл ренең идар  органнарында в кил Башкарма 
комитет карары нигезенд  билгел н .

10.8. Хуҗалык җ мгыятьл ре идар се органнарында в килнең төп 
бурычлары булып тора:

 җ мгыятьнең инвестицион һ м социаль с яс тен район м нф гатьл ренд  
килештерү;

 җитештерү с яс тен формалаштыруга сизелерлек йогынты ясау, җ мгыять 
бел н идар  итүнең мөһим м сь л л ре буенча карарлар кабул итү;

 дивидендларның тулысынча һ м үз вакытында күчерелүен контрольд  
тоту;;

 җ мгыять эшч нлеге турында вакытлы хисап бирү;
 районның леге җ мгыятьт  алга таба катнашуы турында карар кабул итү 

өчен җ мгыять эшч нлеге турындагы м сь л не чыгару.
10.10. Хуҗалык җ мгыятьл ренең идар  итү органнарында в кил булырга 

мөмкин:
 муниципаль хезм тк рл р;
 башка гражданнар, гам лд ге законнар нигезенд  төзел  торган район 

м нф гатьл рен яклауга килешүл р нигезенд .
Хуҗалык җ мгыятьл ренең идар  органнарында район м нф гатьл рен 

яклау турындагы килешү район Башкарма комитеты тарафыннан раслана.
10.11. Хуҗалык җ мгыятьл ре бел н идар  итү органнарында в кил елына 

ике тапкыр в кал тле затка тиешле хуҗалык җ мгыятьл ренең эшч нлеге 
турында хисап бир .

10.12. В килл рнең карарлар проектлары буенча тавыш бирг нд  карарлар 



проектларын һ м позициял рне килештерү т ртибен бозуы, шулай ук в кал тле 
затның килештерү н тиҗ л ре яки карарлары нигезенд  тавыш бирү закон бел н 
билгел нг н т ртипт  һ м шартнам  шартларында дисциплинар җаваплылыкка 
китер .

10.13. Хуҗалык җ мгыятьл ренең идар  органнары в килл ре гам лд ге 
законнар нигезенд  бүл к алу хокукына ия.

10.14. Устав капиталларында, хуҗалык җ мгыятьл ренд  районныкы 
булган акциял р пакетларыннан (өлешл рд н) отчетны арттыру максатыннан, 
в кал тле зат ел саен герҗе муниципаль районының хуҗалык җ мгыятьл ренең 
устав капиталларында акциял рне (өлешл рне) куллануның н тиҗ лелеген  б я 
бир , җ мгыятьл рнең идар  органнарына дивидендлар ис пл ү һ м түл ү 
турындагы гомуми еллык җыелышларның көн т ртибен  кертү турында 
т къдимн р җиб р , җ мгыятьл рнең директорлар советларына һ м ревизия 
комиссиял рен  кандидатлар т къдим ит , акциял рне (өлешл рне) ышанычлы 
идар г  тапшыра, идар  итү н тиҗ сенд  район алырга тиешле керемн р күл мен 
м җбүри билгел ү бел н ышанычлы идар  шартнам сен төзү хокукына 
конкурслар үтк р .

10.15. Район катнашында яңа төзел  торган, гам лд ге һ м 
ликвидациял нг н хуҗалык җ мгыятьл рен ис пк  алу тиешле реестрны алып 
бару формасында в кал тле зат тарафыннан гам лг  ашырыла.

Район катнашында хуҗалык җ мгыятьл ре реестрына реестрның һ р 
субъектының юридик статусы һ м финанс икътисадый торышы турында 
м гълүмат булган терк ү һ м хисап документлары кер .

11 бүлек. Муниципаль милек объектларын арендалау һ м субарендага бирү
11.1. ТР герҗе муниципаль районы исеменн н муниципаль милекне 

арендалаучылар булып чыгыш ясый: 
 герҗе муниципаль районының Мөлк т һ м җир мөн с б тл ре палатасы 

казна милкен  һ м аларга оператив идар  хокукында беркетелг н мөлк тк  
карата,; 

 муниципаль унитар предприятиел р үзл рен  хуҗалык алып бару 
хокукында беркетелг н мөлк тк  карата; 

леге карарны р сми басмада һ м герҗе муниципаль районы сайтында 
бастырып чыгарырга: http://agryz.tatarstan.ru 

11.2. Муниципаль күчемсез милек объектлары арендага бирелерг  мөмкин:
 аренда килешүе төзү хокукын сатып алу өчен иң зур б яне т къдим итк н 

затка сатулар уздырганда;
 с үд  үтк рмич гам лд ге законнар нигезенд .

11.3. Муниципаль милек булып торучы, аренда түл вен кертү т ртибен, 
шартларын һ м срокларын үз эчен  алган торак булмаган биналарны (биналар, 
корылмалар) арендалау шартнам сенең якынча формасы в кал тле зат 
тарафыннан эшл н  һ м раслана.

11.4. Муниципаль күчемсез милек объектларын арендага бирү буенча 
документларны р смил штерү процедурасы һ м т ртибе район Башкарма 
комитеты тарафыннан раслана.

11.5. Аренда түл ве б ял ү турындагы хисап нигезенд  билгел н .
11.6. герҗе муниципаль районының Мөлк т һ м җир мөн с б тл ре 



палатасы муниципаль милекне арендага бирүче булып тора.
11.7. Б йсез б ял ү нигезенд  аренда түл ве күл мен билгел рг  рөхс т 

ител .
11.8. Торак булмаган биналар өчен аренда түл ве буенча ташламалар 

гам лд ге законнар бел н район Башкарма комитеты үтенече буенча билгел н .
11.9. Арендага бирелг н биналар, конкурслар яки аукционнар үтк рмич , 

герҗе муниципаль районының Мөлк т һ м җир мөн с б тл ре палатасы 
ризалыгы бел н, субарендага бирелерг  мөмкин. Шул ук вакытта субарендага 
тапшырыла торган торак булмаган биналарның гомуми м йданы ун проценттан 
артып кит  алмый һ м бинаның м йданыннан егерме кв.метрдан артык т шкил 
ит .

11.10. Муниципаль мөлк тне арендалау шартнам л рен ис пк  алу тиешле 
реестрны алып бару формасы буенча в кал тле зат тарафыннан гам лг  ашырыла.

12 бүлек. Муниципаль милек объектларын түл үсез файдалануга тапшыру
12.1. Муниципаль мөлк т Татарстан Республикасы территориясенд  

терк лг н Россия Федерациясе д үл т хакимияте органнарына, Россия 
Федерациясе субъектлары д үл т хакимияте органнарына, Татарстан 
Республикасы җирле үзидар  органнарына, муниципаль унитар предприятиел рг  
һ м муниципаль учреждениел рг , иҗтимагый һ м дини оешмаларга, юридик һ м 
физик затларга с лам тлек саклау, м гариф, халыкка социаль хезм т күрс тү, 
физик культура һ м спорт, м д ният үсешен  б йле максатларга, м д ни 
кыймм тл рне, торак коммуналь хуҗалык объектларын, Гражданнар оборонасы 
объектларын саклау; юл х р к те иминлеген т эмин итү; торак фондына, 
инженерлык һ м транспорт инфраструктурасына, үл т базларына, гидротехник 
корылмаларга хезм т күрс тү өчен түл үсез файдалануга тапшырылырга мөмкин; 
г р федераль законнарда һ м Татарстан Республикасы законнарында мондый 

ысул бел н һ м леге пунктта күрс телг н максатларда муниципаль мөлк т бел н 
эш итүне тыючы нигезл м л р булмаса;

 Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һ м муниципаль 
бер млекнең в киллекле һ м башкарма хакимияте органнарын т эмин итү өчен. 

12.2. Муниципаль күчемсез милекне бирүче булып в кал тле зат тора. 
12.3. Түл үсез файдалану килешүе гам лд  булу т мамланганнан соң, 

күчемсез милекне алга таба файдалану турындагы карарны, баланс тотучы 
ризалыгы бел н, герҗе муниципаль районының Мөлк т һ м җир мөн с б тл ре 
Палатасы кабул ит .

13 бүлек. Муниципаль милекк  хокукларны һ м аның бел н алыш бирешл рне 
д үл т терк ве

13.1. Муниципаль Күчемсез мөлк тк  хокукларны һ м аның бел н алыш
бирешл рне д үл т терк вен  алу гам лд ге законнар нигезенд  муниципаль 
Күчемсез мөлк тк  хокукларны д үл т тарафыннан тану һ м раслау, чикл үл р 
(йөкл ү), күчү һ м туктату турындагы юридик акт.

13.2. Д үл т терк ве бары тик суд т ртибенд  ген  д гъва белдерелерг  
мөмкин булган муниципаль Күчемсез мөлк тк  терк лг н хокукның барлыкка 
килүен  берд нбер д лил булып тора.

13.3. Муниципаль күчемсез милекк  һ м аның бел н алыш бирешл рг  



милек хокукы һ м башка йбер хокуклары д үл т терк вен  алынырга тиеш.
13.4. Закон нигезенд  д үл т терк вен  алынырга тиешле күчемсез 

муниципаль милек( Күчемсез милек)  җир киш рлекл ре, аерымланган су 
объектлары һ м җир бел н б йле барлык объектлар, шул ис пт н биналар, 
корылмалар, торак һ м торак булмаган биналар, күпьеллык утыртмалар, 
муниципаль унитар предприятиел р мөлк т комплекслары буларак терк л ..

13.5. Муниципаль Күчемсез мөлк тк  хокукларны һ м аның бел н алыш
бирешл рне д үл т терк ве муниципаль бер млек территориясенд  күчемсез 
мөлк тк  хокукларны һ м аның бел н алыш бирешл рне д үл т терк ве буенча 
тиешле Юстиция учреждениесе тарафыннан закон нигезенд  башкарыла. 

13.6. Муниципаль Күчемсез мөлк тк  һ м аның бел н алыш бирешл рг  
хокукларның булуын, барлыкка килүен, барлыкка килүен, туктатылуын, күчүен, 
чикл үл рен (йөкл нешен) д үл т терк ве өчен нигез булып тора:

 җирле үзидар  органнары үз компетенциясе кысаларында һ м законнарда 
билгел нг н т ртипт  бастырып чыгарган актлар; 

 муниципаль күчемсез милекк  карата шартнам л р һ м башка килешүл р; 
 закон көчен  керг н суд карарлары; 
 законда билгел нг н башка нигезл р.

13.7. Сатып алу элек элект н район тарафыннан сатып алына торган 
муниципаль күчемсез мөлк тк  милек хокукы, законда каралган т ртипт  сатып 
алу элекке фактын билгел г нн н соң, д үл т терк вен  алынырга тиеш.

13.8. Муниципаль Күчемсез мөлк тк  хокукларны д үл т терк вен  алу 
бел н берр тт н, аңа хокукларны чикл үне (йөкл нешне), шул ис пт н ипотека, 
ышанычлы идар  итү, аренда хокукларын д үл т терк ве узарга тиеш.

14 бүлек. Муниципаль милекне кулланудан керг н табышларны район 
бюджетына җиб рү т ртибе

14.1. Җирле үзидар  органнары эшч нлеген җайга салучы гам лд ге 
законнар һ м Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезенд , муниципаль 
милект ге мөлк тне файдаланудан керг н керемн р ис пк  алына:

 муниципаль милект  булган мөлк тне вакытлыча файдалануга яки 
вакытлыча файдалануга тапшырган өчен аренда түл ве яис  башка түл ү 
р вешенд  алына торган акчалар;;

 муниципаль милект ге мөлк тне залог итеп, ышанычлы идар г  
тапшырудан алына торган акчалар;

 Хуҗалык җ мгыятьл ренең устав капиталларында өлешл рг  туры кил  
торган керем яис  муниципаль бер млек карамагындагы акциял р буенча 
дивидендлар р вешенд  керемн р;;

 муниципаль унитар предприятиел р табышының салымнарны һ м башка 
м җбүри түл үл рне кертк нн н соң кала торган өлеше;

 торак булмаган фонд һ м башка муниципаль милек объектларыннан 
файдаланганда аренда түл үл рен вакытында түл м г н өчен штраф санкциял ре;

 муниципаль милек объектларын хосусыйлаштырудан керемн р;
 муниципаль учреждениел рнең активларын (мөлк тен) һ м 

ликвидациял нг н муниципаль унитар предприятиел рнең мөлк тен сатудан 
керг н керемн р;

 торак булмаган фонд объектларын арендалау хокукын сатудан керемн р;



 муниципаль милекне кулланудан Россия Федерациясе законнарында 
каралган башка керемн р.

14.2. Д үл т хакимияте органнарының һ м җирле үзидар  органнарының 
норматив актлары бел н билгел нг н алучылар буенча муниципаль милекне 
кулланудан акча алу һ м бүлү Финанс бюджет палатасы тарафыннан гам лг  
ашырыла.

14.3. Муниципаль күчемсез милек объектларын арендага бирүд н алынган 
акчалар, аларның балансына карамыйча, район бюджетына тапшырыла һ м район 
Советы билгел г н т ртип нигезенд  бүлен .

14.4. Район муниципаль милкенд ге ачык акционерлык җ мгыятьл ренең 
акциял ре буенча дивидендлар район бюджетына күчерелерг  тиеш. 
Дивидендларны тулысынча һ м үз вакытында күчерүне контрольд  тотуны 
в кал тле зат башкара.

14.5. Муниципаль милекне хосусыйлаштыру т ртибенд  сатудан алынган 
акчалар, тиешле мөлк тне хосусыйлаштыру һ м оештыру чыгымнарын ис пк  
алып, район бюджетына тулысынча күчерел .

Муниципаль милекне хосусыйлаштыруны оештыру һ м үтк рүг  акча тоту 
түб нд ге чыгымнар буенча башкарыла::

а) милекне сатуга зерл ү, шул ис пт н маркетинг һ м финанс 
консультантларын җ леп итү, хосусыйлаштыру процессларының н тиҗ лелеген 
арттыру максатларында базарны тикшерү;

б) аның базар б ясен билгел ү һ м башлангыч б я билгел ү өчен мөлк тне 
б ял ү;

в) реестрга м гълүматлар кертү һ м Реестрдан өземт л р бирү буенча 
кыймм тле к газьл р хуҗаларының (регистраторларның) реестрлары 
хуҗаларының хезм тл ре өчен түл ү, депозитарийларның хезм тл ре өчен түл ү, 
муниципаль милекк  хокукларны р смил штерү бел н б йле башка чыгымнар, 
шулай ук Татарстан Республикасының " герҗе муниципаль районы" муниципаль 
бер млеге тарафыннан акционер хокукын гам лг  ашыру бел н б йле башка 
чыгымнар;;

г) мөлк т сатуны оештыру һ м үтк рү;
д) сатып алучылар тарафыннан үз йөкл м л рен үт үне ис пк  алу һ м 

контрольд  тоту эшч нлеген гам лг  ашыру;
е) судларда районның Мөлк т һ м башка хокукларын һ м законлы 

м нф гатьл рен яклау;
14.6. Муниципаль милек объектларын хосусыйлаштырудан керг н керемн р 
"д үл т һ м муниципаль милекне хосусыйлаштыру турында"Федераль закон 

нигезенд  бүлен .

14.7. Акча күчерүне һ м кулланылышын районның Контроль хисап палатасы һ м 
финанс бюджет палатасы контрольд  тота.

15 бүлек. Муниципаль милекне куллануны ис пк  алу һ м контрольд  тоту
15.1. Муниципаль милекк  караган барлык объектлар 

инвентаризациял нерг , б ял нерг , ис пк  алынырга һ м тиешле реестрларга 
кертелерг  тиеш.

15.2. Районда муниципаль милек объектларын ис пк  алу нигезен районның 
муниципаль милке реестры т шкил ит .



15.3. Муниципаль милек реестрында муниципаль унитар 
предприятиел рнең, муниципаль учреждениел рнең мөлк те, башка оештыру
хокукый формадагы предприятиел рд  муниципаль милек өлеше, муниципаль 
милек, инженерлык инфраструктурасы объектлары һ м муниципаль казна 
мөлк те турында белешм л р тупланган.

15.5. Районның муниципаль милке реестрын тотучы булып в кал тле зат 
тора.

15.6. Муниципаль милек реестрын булдыру һ м алып бару т ртибе герҗе 
муниципаль районының Мөлк т һ м җир мөн с б тл ре палатасы тарафыннан 
башкарыла.

15.6. Муниципаль милек объектларын инвентаризациял ү муниципаль 
милек объектларының берд м реестрын булдыру, объектларны куллану һ м карап 
тоту т ртибен үт үне контрольд  тотуның сыгылмалы системасын т эмин итү, 
муниципаль милек объектларын законсыз файдалану яки читл штерү фактларын 
ачыклау, реконструкция һ м капиталь ремонтка мохтаҗ булган күчемсез милек 
объектларын ачыклау, аларны алга таба куллану т ртибен билгел ү максатыннан 
үтк рел .

15.7. Милек объектларын инвентаризациял ү барышында объектларны 
тасвирлау һ м б ял ү, м гълүматларны реестрларга кертү (м гълүматлар базасын 
яңарту) һ м муниципаль милекк  хокукларны терк ү (раслау) башкарыла.

15.8. Милек объектларының б я характеристикалары Россия Федерациясе 
законнары нигезенд  б ял н .

15.9. герҗе муниципаль районы территориясенд  күчемсез милекне 
техник ис пк  алуны (инвентаризациял үне) гам лд ге законнар нигезенд  
махсус органнар үтк р .

15.10. Күчемсез милек объектларының бухгалтерлык ис бен муниципаль 
милек балансында булган муниципаль предприятиел р һ м учреждениел р 
башкара.

15.11. Күчемсез милек объектларының кулланылышын, алар өчен бирелг н 
максатларга туры китереп, в кал тле зат контрольд  тота.


