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«Октябрьский» Муниципаль унитар предприятиесен бетерү турында
Россия Федерациясе Гражданлык кодексының 61-64нче статьялары, «Россия
Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»
2003нче елның 6нчы октябреннән 131-ФЗ Федераль закон, «Дәүләт һәм муниципаль
унитар предприятиеләр турында»
2002нче елның 14нче ноябреннән 161-ФЗ
Федераль закон, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Октябрьский авыл җирлеге Уставы нигезендә,
карар бирәм:
1. 422580, Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Октябрьский
бистәсе, Центральная урамы, 7нче йорт адресы буенча урнашкан «Октябрьский»
муниципаль унитар предприятиесен (кыскартылган исеме: «Октябрьский» МУП)
бетерергә.
2. Әлеге карар үз көченә кергән көннән 1 ел эчендә «Октябрьский» МУП бетерү
вакытын билгеләргә.
3. «Октябрьский» МУП ликвидаторы итеп Азизов Шамил Рәмис улын
билгеләргә.
4. «Октябрьский» МУП ликвидаторына ликвидация вакытында:
әлеге карар кабул ителгәннән соң 3 эш көне эчендә Федераль салым
хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 18нче номерлы районара инспекциясенә
хәбәр итү өчен әлеге карарны кушып документлар әзерләргә, мөрәҗәгать итүче
булырга;
«Октябрьский» МУП бетерү буенча Россия Федерациясе Граждан кодексы һәм
Россия Федерациясе норматив хокукый актларында каралган чараларны тормышка
ашырырга;
«Октябрьский» МУП ликвидацияләнү чорында эшләр белән идарә итү буенча
вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә;
«Октябрьский» МУП бетерү турында һәм кредиторларның таләпләрен
гариза бирү тәртибе һәм сроклары турында "Дәүләт теркәве хәбәрләре"
журналына мәкалә урнаштырырга;
барлык танылган кредиторларга «Октябрьский» МУП бетерү турында язма
рәвештә хәбәр итәргә һәм алар белән үзара исәп-хисапларны чагыштыру актларын
рәсмиләштерергә;
дебиторларны ачыклау һәм дебитор бурычларын алу буенча чаралар күрергә;

кредиторлар таләпләрен бирү срогы тәмамланганнан соң, юкка чыгарыла
торган юридик затның мөлкәте составы, кредиторлар тарафыннан күрсәтелгән
таләпләр исемлеге турында, шулай ук аларны карау нәтиҗәләре турында
белешмәләр булган арадаш ликвидацион баланс төзергә һәм аны Гамәлгә куючыга
раслауга тәкъдим итәргә;
кредиторлар белән исәп-хисаплар тәмамланганнан соң, ликвидация балансы
төзергә һәм аны Гамәлгә куючыга раслауга тәкъдим итәргә;
ликвидация балансы расланганнан соң 10 календарь көн эчендә, юридик
затларның бердәм дәүләт реестрына кертү өчен, «Октябрьский» МУП бетерү
процессы тәмамлану турында хәбәрнамәне вәкаләтле дәүләт органына тапшырырга;
«Октябрьский» МУП юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан төшереп
калдыру турында таныклыкны гамәлгә куючыга тапшырырга.
5. Әлеге карар үз көченә кергән көннән «Октябрьский» муниципаль унитар
предприятиесенең бердәм башкарма органы функцияләре ликвидаторга күчә дип
билгеләргә.
6. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында,
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында, Октябрьский
авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында урнаштырырга.
7. Әлеге карарның үтәлешен үзем контрольдә тотам.

Югары Ослан муниципаль районы
Октябрьский авыл җирлеге башлыгы

Ш. Р. Азизов

