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Жойбар

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚАРАРЫ

Өзбекистан Республикасы Минситрлер Кабинетиниң 2014-жыл
7-ноябрьдеги Өзбекистан Республикасы
Мәмлекетлик-коммерциялық Халық банкиның имәрат ҳәм қурылмаларынан мақсетли пайдаланыў ис-режеси ҳаққында"ғы
310-санлы қарары хаккында

Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик-коммерциялық Ҳалық банкиның оператив басқарыўындағы имәрат ҳәм қурылмаларнан мақсетли
пайдаланыў, мәмлекетлик мүлкин рационал басқарыўды тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси
қарар етеди:

1. Өзбекистан Республикасы Минситрлер Кабинетиниң 2014-жыл 7-ноябрдеги Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик-коммерциялық
Халық банкиниң бинә-имәратлардан мақсетли пайдаланыў ис-режеси туўрысындағы 310-санлы қарарын орынлаў ушын басшылыққа
алынсын.

2. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң усы қарары менен:

а) Өзбекистна Республикасы Мәмлекетлик коммерциялық Ҳалық банки (кейинги ўақытларда-Ҳалық банки) ҳәм Меншиклестириў,
монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитетиниң усынысы менен келисилген ҳалда өткериўне:

Ҳалық банкиниң оператив басқарыўындағы ҳәм банктиң бөлимлери тәрепинен пайдаланылмай бос турған бинә ҳәм имәратларды,
1-қосымшаға муўапық Ҳалық банктиң қолланыў ҳуқықына йие;

Ҳалық банкиниң оператив басқарыўындағы ҳәм банк тәрепинен пайдаланылмай бос турған имәратларды 2-қосымшаға муўапық оператив
басқарыў ҳуқықы менен тийисли жерлердеги мәмлекетлик органларға берилиўине разылық берилгенлиги;

б) Өзбекистан Республикасы Жер ресурслар, геодезия, катография ҳәм мәмлекетлик кадастри мәмлекетлик комитети ҳәм Ҳалық банки
қала ҳәм районлар ҳәкимликлери менен биргеликте 2 ай мүддетте, тийисли жер майданын ҳүжжетлестириў ҳәм оларды мәмлекетлик
дизимнен 1-қосымшаға муўапық тәмийнлесин.

в) Ҳалық банкине 2-қосымшаға муўапық бинә ҳәм имәратларды белгиленген тәртибте тапсырыў, орындағы мәмлекетлик орагнларына
қабыл қылып алыныўы тапсырылсын.

г) Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Тошкент қаласы ҳәм ўәлаятлар ҳәкимликлерине:

қабыл қылынып атырған объектлерде мәҳәлле комитетлери ҳәм мәденият үгит насият ҳәмде ҳалық арасында спортты-раўажландырыў
орайының жайласыўына ҳалық итибарын қаратқан ҳалда олардың олардың келешекте мақсетли пайдаланыўын тәмийнлеў;

Орынлардағы мәмлекетлик органларда тапсырылған ҳәм олардың балансындағы турған бинә ҳәм имәратлрдың рационал ҳәм мақсетли
пайдаланыў ҳәм белгиленген тәртибте сақланыў үстинен қатаң түрде ҳәм дизимди қадағалаў орнатыў.

6. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Мамутовқа
жүклетилсин.

Қарақалпақстан Республикасы
Минситрлер Кеңесиниң Баслығы:

Б.Янгибаев
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