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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Юридик затлар 

атамаларында Татарстан Республикасының рәсми атамаларын файдалану тәртибе 

турында» 2016 ел, 22 август, 581 нче карары белән расланган Юридик затлар 

атамаларында Татарстан Республикасының рәсми атамаларын файдалануга рөхсәт 

бирү тәртибе хакындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Юридик затны гамәлгә куючы (алга таба – гариза бирүче) вәкаләтле 

органга рөхсәт бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать итә. 

Рөхсәт бирү турындагы гаризага түбәндәгеләр теркәлә: 

нотариуста таныкланган күчермәләре булмаса, төп нөсхәләрен күрсәтеп, 

юридик затны гамәлгә кую документлары күчермәләре; 

юридик затның әлеге Нигезләмәнең 3 нче пунктында каралган 

критерийларның берсенә туры килүен раслый торган документлар; 

гариза бирүче вәкиленең вәкаләтләрен таныклый торган документ.»; 
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3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Вәкаләтле орган түбәндәге очракларда  рөхсәт бирү турында карар кабул 

итә: 

юридик зат законнар нигезендә эре салым түләүче булып тора; 

юридик зат билгеле бер товар базарында өстенлек иткән урын алып тора; 

акционерлык җәмгыятенең тавыш бирүче акцияләренең 25 процентыннан 

артыгы Татарстан Республикасы милкендә тора; 

юридик зат тышкы икътисадый эшчәнлекне гамәлгә ашырганда Татарстан 

Республикасын дөнья базарында тәкъдим итә; 

юридик зат Татарстан Республикасының уңай эшлекле имиджын һәм (яки) 

инвестиция җәлеп итүчәнлеген формалаштыруга һәм яклауга зур йогынты ясый, бу 

Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең тиешле тармак органы бәяләмәсе 

белән раслана. Бәяләмә формасы вәкаләтле орган тарафыннан билгеләнә.»; 

түбәндәге эчтәлекле 31 пункт өстәргә: 

«31. Әлеге Нигезләмәнең 3 пунктындагы алтынчы абзацында күрсәтелгән 

бәяләмә Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең юридик затка рөхсәт 

бирүгә мәнфәгатьле зат мөрәҗәгате буенча, мондый мөрәҗәгать кергән көннән алып 

30 көннән дә соңга калмыйча әзерләнә.»; 

4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. Юридик затның әлеге Нигезләмәнең 3 пунктында каралган критерий-

ларның берсенә туры килүе турындагы мәгълүматны раслау максатларында, 

вәкаләтле орган, әлеге Нигезләмәнең 2 пунктында күрсәтелгән гариза һәм 

документлар кертелгән көннән соң килә торган эш көненнән дә соңга калмыйча, 

кирәкле мәгълүматларны дәүләт органнарыннан һәм оешмалардан соратып ала. 

Соратып алына торган мәгълүматлар вәкаләтле органга законнарда билгеләнгән 

вакытта бирелә.».  
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