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Чистай шәһәре башкарма
комитетының 27.06. 2018 елгы
“Чистай шәһәре территориясендә
ваклап сату  сәүдә челтәренең
стационар булмаган объектларын һәм
җәмәгать туклануының вакытлы
объектларын урнаштыру хакындагы
Нигезләмәсен раслау турында”гы 139нчы
номерлы карарына  үзгәрешләр кертү турында

          2009 елның 28 декабрендә кабул ителгән “Россия Федерациясендә  сәүдә
эшчәнлеген  дәүләт көйләве нигезләре турында”гы 381 нче Федераль закон
нигезендә Татарстан Республикасы Чистай муниципаль  районының Чистай
шәһәре   башкарма комитеты
                              КАРАР БИРӘ:

1.Чистай  шәһәре  башкарма   комитетының  27.06.  2018 елгы “Чистай
шәһәре территориясендә ваклап сату  сәүдә челтәренең стационар булмаган
объектларын һәм   җәмәгать  туклануының вакытлы объектларын урнаштыру
хакындагы  Нигезләмәсен раслау турында”гы 139нчы номерлы карары белән
расланган  Чистай  шәһәре  территориясендә ваклап  сату   сәүдә  челтәренең
стационар  булмаган  объектларын  һәм   җәмәгать  туклануының  вакытлы
объектларын  урнаштыру  турындагы   Нигезләмәгә  түбәндәге  үзгәрешләрне
кертергә:

1.1  4.19 нчы пунктның 4.5 нче пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
“4) барлык документлар да тегелгән, мөһер белән (әгәр ул булса) беркетелгән,
юридик  зат   җитәкчесе  имзасы белән  расланган  яки   тегелгән  һәм  шәхси



эшмәкәр  имзасы  белән   расланган  һәм  битләре  тәртип  белән   үтәли
номерланган  булырга  тиеш.  Конкурста  катнашу  өчен  бирелгән  гариза
составындагы документлар  күчермәсенең  дөреслеге  юридик  зат   җитәкчесе
мөһере (әгәр ул булса) һәм имзасы яки шәхси эшмәкәр имзасы белән расланган
булырга тиеш. Факсимиль имзалар рөхсәт ителми”.
“5)  гаризаның  барлык  данәләре  дә  төгәл  итеп  бастырылган  булырга  тиеш.
Бетерүләр һәм төзәтүләр  рөхсәт ителми, юридик зат  җитәкчесе мөһере (әгәр
ул булса)  белән беркетелгән һәм имзасы расланган яки шәхси эшмәкәр имзасы
белән расланган төзәтүләрдән кала.”

1.2      5.15нче  пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
“5.15  Сатучы сатыла торган товарларны  товарның исемен, сортын (әгәр ул
булса),  барлык  яки  бер  товарга   бәяне  күрсәтеп   бер  үрнәктәге  һәм  төгәл
рәсмиләштерелгән  бәя  күрсәткечләре  белән   тәэмин  итәргә  тиеш.  Бәя
күрсәткечләрен  кәгазьдә  яки  сатып  алучылар  өчен   уңайлы  булган  башка
визуаль мәгълүмат белән,  шул исәптән,  мәгълүматны электрон чагылдырып
грифельле  такталар,  стендлар,  яктыртылган  таблолардан   файдаланып,
рәсмиләштерү  рөхсәт  ителә.  Товарларны  сатуны   йөреп  сату  чарасы  белән
гамәлгә  ашырганда,  сатучы  вәкилендә  прейскурант  булырга  тиеш.  Ул аны
рәсмиләштерү өчен җаваплы затның имзасы белән расланган булырга тиеш,
товарның исеме һәм бәясе, шулай ук сатып алучы ризалыгы белән күрсәтелә
торган хезмәт  күрсәтелергә тиеш.”

2. Әлеге карарны  Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районың
рәсми  сайтында  (http://chistopol.  tatarstan.  ru.)   һәм  хокукый-мәгълүматның
рәсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.

3.Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне  үз өстемдә калдырам.

Шәһәр башкарма комитеты
җитәкчесе                                                                        И.Ф  Рәхимов


