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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Урманай авыл җирлеге Советының 2011 елның 2 

ноябрендәге 24 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Урманай авыл җирлегенең муниципаль милкендәге 

мөлкәтне арендага бирү тәртибе турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 «Конкуренцияне яклау турында «Федераль законның 17.1 

статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 04.062018 ел, №135-ФЗ Федераль 

законга туры китерү максатларында Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Урманай авыл җирлеге Советы норматив хокукый 

актларын "Конкуренцияне яклау турында" Федераль законның 17.1 

статьясына үзгәрешләр кертү хакында 

 

Урманай авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге Советының 2011 елның 2 ноябрендәге 24 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге муниципаль милкендә булган мөлкәтне арендага бирү тәртибе 

турындагы нигезләмәгә, 3.1 пунктның унберенче абзацын түбәндәге редакциядә 

бәян итеп, үзгәреш кертергә: 

«- "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 

2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

үткәрелгән конкурс яисә аукцион нәтиҗәләре буенча дәүләт яисә муниципаль 

контракт төзелгән затка әлеге хокукларны бирү Конкурс документлары белән, 

әлеге дәүләт яисә муниципаль контрактны үтәү максатлары өчен аукцион 

турында документлар белән каралган булса, конкурс яисә аукцион нәтиҗәләре 

буенча дәүләт яисә муниципаль контракт, алар белән "юридик затларның аерым 

төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу турында" 

2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

үткәрелгән конкурс яисә аукцион нәтиҗәләре буенча килешү төзелгән, әгәр 

әлеге хокукларны бирү әлеге килешүне үтәү максатларында сатып алу турында 

документлар белән каралган булса. Әлеге мөлкәткә күрсәтелгән хокукларны 

бирү срогы дәүләт яисә муниципаль контракт яки шартнамәне үтәү срогыннан 

артып китә алмый;". 

2. 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 

http://pravo.tatarstan.ru/


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

буенча урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук 

тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими 

комиссиягә йөкләргә. 

 

Рәис:                                                        А. И. Закиров 


