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КАРАР

2020 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы 
территориясендә муниципаль мөлкәтне хосусыйлаштыруның фаразлау 
планы (программасы) турында

“Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарәне  оештыруның  гомуми
принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон,  “Дәүләт  һәм  муниципаль  мөлкәтне  хосусыйлаштыру  турында”  2001
елның  21  декабрендәге  178-ФЗ  номерлы  Федераль  закон,  “Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставы белән,
Лаеш муниципаль районы Советының 2010 елның 23 июлендәге  24 номерлы
карары белән расланган Лаеш муниципаль районы муниципаль мөлкәте белән
идарә итү һәм эш итү турындагы нигезләмәгә таянып, Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы Советы карар итте:

1.  2020  елга  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
территориясендә  муниципаль  мөлкәтне  хосусыйлаштыруның  Фараз  планын  ,
кушымта нигезендә (программасын) расларга.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында һәм Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының рәсми
сайтында  «Интернет»  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  бастырып
чыгарырга.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  законности,  правопорядку  и  взаимодействию  с  органами  местного
самоуправления Совета района.

Муниципаль район башлыгы
 - муниципаль район Советы Рәисе
 вазыйфаларын башкаручы Т.П.Борһанова



Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Советының

    27.03.2020 елның 14 номерлы
 карарына кушымта

2020 елга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
территориясендә муниципаль мөлкәтне хосусыйлаштыруның фаразлау

планы (программасы)

                                        I. Гомуми нигезләмәләр
 
2020  елга  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының

муниципаль  мөлкәтен  хосусыйлаштыруның  фаразлау  планы  (программасы)
«Дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне хосусыйлаштыру турында» 2001 елның 21
декабрендәге  178-ФЗ номерлы Федераль закон,  Лаеш муниципаль районының
2010  елның  23  июлендәге  24  номерлы  карары  белән  расланган  муниципаль
мөлкәте белән идарә итү һәм эш итү турында нигезләмә нигезендә 2020 елга
(алга таба - фаразлау планы) эшләнде.

Муниципаль  мөлкәтне  (алга  таба  -  муниципаль  мөлкәтне)
хосусыйлаштыру бурычлары түбәндәгеләр була:

- муниципаль мөлкәт структурасын оптимальләштерү;
- Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы бюджетының керем

өлешен тулыландыру;
-  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  территориясендә

эшкуарлыкны үстерү өчен уңайлы мохит тудыру.
Муниципаль  мөлкәтне  хосусыйлаштыру  өлкәсендә  төп  юнәлешләр

түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
-  Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле үзидарә

органнары  эшчәнлегенең  муниципаль  мөлкәттән  бертигез  файдалану  һәм
ачыклыгы  принципларына  нигезләнгән  үтә  күренмәле  һәм  нәтиҗәле
приватизация процедураларын куллану;

-  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  җирле  үзидарә
органнары  функцияләрен  һәм  вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыруны  тәэмин  итүдә
файдаланылмаган муниципаль мөлкәтне хосусыйлаштыру.

I. I. Хосусыйлаштырылырга тиешле муниципаль мөлкәт



2020  елда  хосусыйлаштырылырга  тиешле  муниципаль  мөлкәт  исемлеге
әлеге Программага 1 нче кушымтада китерелгән.

2020  елга  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  территориясендә
муниципаль  мөлкәтне  хосусыйлаштыруның
фаразлау  планына  (программасына)  1нче
кушымта

2020 елда хосусыйлаштыруга планлаштырыла торган Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә урнашкан
биналар, төзелешләр, корылмалар һәм җир кишәрлекләре исемлеге

№ п/
п

Муниципаль мөлкәт
исеме

Урыны Бинаның
мәйданы,
төзелеш,
корылма

(кв.м)

Җир
кишәрлеге

нең
мәйданы

(кв.м)

Хосусыйлаштыр
уның

планлаштырылга
н срогы

1. Кадастр номеры
16:24:000000:2064
булган лаборатор-

җитештерү бинасы һәм
кадастр номеры

16:24:170141:148 булган
җир кишәрлеге

Татарстан
Республикасы,
Лаеш районы,

Лаеш ш., Горький
ур., 36А й.

621,5 21 793 2020 ел
дәвамында

2. Мунча бинасы (кадастр
номеры

16:24:080101:659) һәм
җир кишәрлеге
16:24:080101:91

Татарстан
Республикасы,

Лаеш районы, 25
октябрь

исемендәге совхоз
бистәсе, Мәктәп

ур., 17 й.

186,1 322 2020 ел
дәвамында

3 Торак булмаган бина
(кадастр номеры

16:24:080101) һәм җир
кишәрлеге

16:24:080101:123

Татарстан
Республикасы,

Лаеш районы, 25
октябрь

исемендәге совхоз
бистәсе, Мәктәп

ур., 4 й.

180,6 720 2020 ел
дәвамында

3. Мәктәп бинасы (кадастр
номеры

16:24:050601:10106) һәм
кадастр номеры

16:24:110103:75 булган
җир кишәрлеге

Татарстан
Республикасы,
Лаеш районы,

Кирби ав., Мәктәп
ур., 1а й.

638,2 1 981 2020 ел
дәвамында



4. Балалар бакчасы бинасы
(кадастр номеры

16:24:200102:151) һәм
җир кишәрлеге

16:24:200102:100

Татарстан
Республикасы,
Лаеш районы,
Атабай авылы,

Октябрь ур., 25 й.

142 812 2020 ел
дәвамында

5. 16:24:050601:1576
номерлы торак булмаган
бина һәм кадастр номеры
16:24:240304:14 булган

җир кишәрлеге

Татарстан
Республикасы,
Лаеш районы,

Сокуры ав.,
Мешенская ур., 1

й.

570,9 1313 2020 ел
дәвамында
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