
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УРМАНАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛНИЯ АЗНАКАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ул.  Татарстан д.15«а»,  

с.Урманаево, Азнакаевский район, 423311 

 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
 

АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

УРМАНАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

Татарстан урамы, йорт 15 “а”,  

Урманай авылы, Азнакай районы, 423311 

 

Тел./факс(885592)4-30-49/4-31-56; E-mail Azn.Urman@tatar.ru;   http://aznakayevo.tatarstan.ru 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 КАРАР 

 

« 19 » июль 2018 г.                                                                               № 23 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль  

районы Урманай авыл җирлеге Башкарма  

комитетының «Татарстан Республикасы  

Азнакай муниципаль районы «Урманай  

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге  

территориясендә стационар булмаган сәүдә  

объектларын урнаштыру тәртибе турында  

"2018 елның 17 апрелендәге 08 номерлы карарына  

үзгәрешләр кертү турында» 

 

 

Гамәлдәге законнарга туры китерү максатында карар бирәм: 

 

 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Урманай авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә 

стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру тәртибе турында " 2018 елның 

17 апрелендәге 08 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

 1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Урманай 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә 

объектларын урнаштыру тәртибе: 

 а) 3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 «3. Әлеге Тәртип максатларында стационар булмаган сәүдә объекты 

дигәндә, инженерлык-техник тәэминат челтәрләренә тоташу (технологик 

тоташтыру) булмауга, шул исәптән күчмә корылма булуына һәм җир участогы 

белән бәйле булмаган вакытлыча корылма яки вакытлыча корылма булып торучы 

сәүдә объекты аңлана.»; 

 б) 24 пунктның 2 пунктчасында: 

- икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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 "Стационар булмаган сәүдә объектын урнаштыру өчен җир кишәрлеген 

Арендалауның элек төзелгән килешүе буенча йөкләмәләрнең тиешенчә 

башкарылмавы килешүнең гамәлдә булган чорында аренда түләве (шул исәптән 

пеня) буенча бурычлары, шулай ук стационар булмаган сәүдә объектын 

урнаштыруга килешү төзү турында гариза биргән вакытка җир кишәрлеген фактта 

файдалану өчен түләү буенча бурыч булып тора.»; 

 - түбәндәге эчтәлекле өченче абзац өстәргә: 

 "Стационар булмаган сәүдә объектын урнаштыруга ике һәм аннан да 

күбрәк гариза булган очракта, килешү төзү хокукына ия булган дәгъвачылар 

арасында әлеге урынга сәүдә нәтиҗәләре буенча төзелә.». 

 1.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Урманай 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә стационар булмаган сәүдә 

объектын урнаштыру өчен шартнамә төзү хокукына аукцион үткәрү тәртибендә 

16 пунктның «в " пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 "в) затның мөрәҗәгать итүче - юридик зат исеменнән гамәлләр башкаруга 

вәкаләтләрен раслый торган документ (физик затны вазыйфага билгеләү яки 

сайлау турында карар күчермәсе, аның нигезендә мондый физик зат мөрәҗәгать 

итүче исеменнән ышанычнамәсез (алга таба - җитәкче) эш итәргә хокуклы. Әгәр 

мөрәҗәгать итүче исеменнән башка зат эшли икән, аукционда катнашу 

гаризасында шулай ук мөрәҗәгать итүче исеменнән мөрәҗәгать итүче (юридик 

затлар өчен) яисә әлеге җитәкче тарафыннан имзаланган һәм мөрәҗәгать 

итүченең мөһере белән расланган гамәлләр башкаруга ышанычнамә булырга 

тиеш. Күрсәтелгән ышанычнамә гариза бирүченең вәкаләтле җитәкчесе 

тарафыннан имзаланган очракта, аукционда катнашу гаризасында шулай ук 

мондый затның вәкаләтләрен раслаучы документ булырга тиеш;". 

 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча   урнаштыру юлы белән 

халыкка игълан итәргә һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә: http//aznakayevo.tatar.ru//  веб-адрес буенча 

урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

Башлык:                                                                           А. И. Закиров 
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