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Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 
25 августындагы 13/11 санлы Карары 

белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝренеӊ 
муниципаль милкен хосусыйлаштыру 

тǝртибе турында Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр 

кертү хакында  
 
 

2018 елныӊ 31 маендагы «Россия Федерациясенеӊ аерым закон 

актларына «чит ил инвесторы» төшенчǝсен тǝгаенлау өлешендǝ 
үзгǝрешлǝр кертү турында» 122-ФЗ санлы Федераль законга нигезлǝнеп, 

Шǝhǝр Советы 
КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 25 августындагы 13/11 санлы 

Карары белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝренеӊ муниципаль милкен 

хосусыйлаштыру тǝртибе турында Нигезнамǝгǝ (Шǝhǝр Советыныӊ 2015 

елныӊ 27 февралендǝге 38/8, 2015 елныӊ 09 ноябрендǝге № 3/5, 2017 

елныӊ 24 октябрендǝге 20/6 санлы Карарлары редакциясендǝ), 
8 пунктны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итеп, үзгǝрешлǝр кертергǝ: 

 «8.  Түбǝндǝгелǝрдǝн тыш, төрле юридик hǝм физик затлар 
муниципаль милекне сатып алучылар булып тора ала: 

дǝүлǝт hǝм муниципаль унитар предприятиелǝр, дǝүлǝт hǝм 

муниципаль учреждениелǝр; 
 устав капиталында Россия Федерациясе, Россия Федерациясе 

субьектлары hǝм муниципаль берǝмлеклǝр өлеше 25 проценттан арткан 

юридик затлар, 2001 елныӊ 21 декабрендǝге «Дǝүлǝт hǝм муниципаль 

милекне хосусыйлаштыру турында» 178-ФЗ санлы Федераль законныӊ 

25 маддǝсендǝ каралган очраклардан тыш;  



 

 

теркǝлү урыны Россия Федерациясе Финанслар министрлыгы 

тарафыннан расланучы ташламалы салым режимы hǝм (яки) финанс 

операциялǝре  башкарганда  ачыклау hǝм мǝгълүмат бирүне талǝп итми 

торган (офшор  зоналары), Россия Федерациясе Хөкүмǝте билгелǝгǝн 

тǝртиптǝ  үзлǝренеӊ файда алучысы, бенефициар билǝүче hǝм 

контрольлек итүче затлар хакында мǝгълүматны ачмый  hǝм 

тапшырмый торган дǝүлǝтлǝр hǝм территориялǝр исемлегенǝ кергǝн  
юридик затлар.  

«Контрольлек итүче зат» төшенчǝсе 2008 елныӊ 29 апрелендǝге «Ил 

обороносы hǝм дǝүлǝт куркынычсызлыгын тǝэмин итүдǝ стратегик 

ǝhǝмияткǝ ия булган хуҗалык җǝмгыятьлǝренǝ чит ил инвестициялǝре 

җǝлеп итү тǝртибе турында» 57-ФЗ санлы Федераль законныӊ 5 нче 

маддǝсендǝ каралган мǝгънǝдǝ кулланыла.  «Файда алучы» hǝм 

«бенефициар билǝүче» төшенчǝлǝре 2001 елныӊ 07 августындагы 

«Җинаять юлы белǝн алынган керемнǝрне легальлǝштерүгǝ (читкǝ 
чыгаруга) hǝм терроризмны финанслауга каршы тору турында» 115-ФЗ 

санлы Федераль законныӊ 3 нче маддǝсендǝ каралган мǝгънǝдǝ 
кулланыла.  

 Əлеге пункт белǝн билгелǝнгǝн чиклǝүлǝр рөхсǝтсез төзелеш 

булмаган hǝм дǝүлǝт hǝм муниципалитет милкендǝге җир 

кишǝрлеклǝрендǝ урнашкан (күрсǝтелгǝн милекчелǝр ǝлеге 

кишǝрлеклǝрне сатып алган очракта) күчемсез милек обьектлары 

хуҗаларына кагылмый.». 

2. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ 

социаль-икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими 

комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 
 
 

Шǝhǝр Хакиме          Н.Г. Мǝhдиев 


