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О приватизации коммунального
имущества местного
самоуправления

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», подпунктом 3) статьи 18-1 Закона Республики Казахстан «О
государственном имуществе»:
1. Приватизировать коммунальное имущество местного самоуправления
сельского округа Полянское района Алтай: здание коровника (А), общей
площадью 738,9 кв.м., кадастровый номер 05:070:059:162:1, здание коровника
(Б), общей площадью 877,1 кв.м., кадастровый номер 05:070:059:162:2, здание
коровника (В), общей площадью 877,1 кв.м., кадастровый номер
05:070:059:162:3, здание коровника (Д), общей площадью 930,3 кв.м.,
кадастровый номер 05:070:059:162:4, здание коровника (Е), общей площадью
4282,7 кв.м., кадастровый номер 05:070:059:162:5, здание коровника (Ж), общей
площадью 1609,4 кв.м., кадастровый номер 05:070:059:162:6, расположенных
на земельном участке площадью 19,0 га, кадастровый номер 05:070:059:162, по
адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, село Полянское, улица
Береговая, здание 3.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
главного специалиста бухгалтера аппарата акима сельского округа Полянское
Вагнер А.В.

Аким сельского округа Полян
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Жергілікті өзін-өзі басқарудың
коммуналдық мүлкін
жекешелендіру туралы

«Қазақстан Республикасындағы өзін-өзі басқару және жергілікті
мемлекеттік басқару туралы» Заңының 35-бабы 2-тармағына, «Мемлекеттік
мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-1-бабы 3) -тармақшасына
сәйкес:
1. Алтай ауданы Полянское ауылдық округінің жергілікті өзін-өзі
басқарудың коммуналдық мүлкі жекешелендірілсін: Шығыс Қазақстан облысы,
Алтай ауданы, Полянское ауылы, Береговая көшесі, 3 ғимарат мекен жайы
бойынша кадастрлық нөмірі 05:070:059:162, жалпы алаңы 19,0 га жер
учаскесінде орналасқан: кадастрлық нөмірі 05:070:059:162:1, жалпы алаңы
738,9 ш.м сиыр қорасының ғимараты (А), кадастрлық нөмірі 05:070:059:162:2,
жалпы алаңы 877,1 ш.м сиыр қорасының ғимараты (Б), кадастрлық нөмірі
05:070:059:162:3, жалпы алаңы 877,1 ш.м сиыр қорасының ғимараты (В),
кадастрлық нөмірі 05:070:059:162:4, жалпы алаңы 930,3 ш.м сиыр қорасының
гимараты (Д), кадастрлық нөмірі 05:070:059:162:5, жалпы алаңы 4282,7 ш.м
сиыр қорасының гимараты (Е), кадастрлық нөмірі 05:070:059:162:6, жалпы
алаңы 1609,4 ш.м сиыр қорасының гимараты (Ж).
2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Полянское ауылдық округі әкімінің
аппаратының бас маман есепшісі А.В.Вагнерге жүктелсін.

Полянское ауылдық округіні
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