
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Исполнительный комитет 

Уреаевекого сельского поселения 
Азнакаевского муниципального 

района

ул. Центральная, д. 65, село Урсаево, 
Азнакаевского муниципального района, 423318 

Тел. (факс) (8-85592) 35-0-36

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Азнакай муниципаль районы 

Урсай авыл 

жирлеге башкарма комитеты

Узэк урам, 65, Урсай авылы 
Азнакай муниципаль районы, 423318 

Тел. (факс) (8-85592) 35-0-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» июня 2019 год

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Урсай авыл жирлеге 
Советы 18.04.2018 ел карары белэн 
расланган Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы «Урсай 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
территориясендэ стационар булмаган 
сэудэ объектларын урнаштыру очен 
килепгу тезу хокукына ачык аукцион 
документларыныц типлаштырылган 
формасына узгэрешлэр керту турында

КАР АР

№20

«Россия Федерациясендэ сэудэ эшчэнлеген дэулэт жайга салуы нигезлэре 
турында» 2009 елныц 28 декабрендэге Э81-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында " 2003 елныц 6 
октябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы федераль законнар нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Урсай авыл жирлеге Советыныц 
18.04.2018 ел «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Урсай авыл 
Жирлеге» муниципаль берэмлеге территориясендэ стационар булмаган сэудэ 
объектларын урнаштыру», 09.04.2013 ел «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Урсай авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге территориясендэ 
стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру схемасын раслау турында» 
карарлары нигезендэ карар чыгарам:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урсай авыл жирлеге 
Советы 18.04.2018 ел карары белэн расланган Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Урсай авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге территориясендэ 
стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру очен килешу тезу хокукына 
ачык аукцион документларыныц типлаштырылган формасына, 18 пунктныц «в» 
пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итеп, узгэрешлшр кертергэ:

«в) мерэжэгать итуче затныц — юридик зат исеменнэн гамэллэрне гамэлгэ 
ашыру вэкалэтлэрен раслый торган документ (физик затны вазыйфага билгелэу яки



сайлау турында карар кучермэсе, аныц нигезендэ мондый физик зат мерэж;эгать 
итуче исеменнэн ышанычнамэсез (алга таба — ж;итэкче) эш итэргэ хокуклы. Эгэр 
мерэжэгать итуче исеменнэн башка зат эшли икэн, аукционда катнашу гаризасында 
шулай ук мврэж;эгать итуче исеменнэн, Федераль закон нигезендэ ж;эмгыятьнен 
меЬердэн файдалану бурычы каралса, Ьэм мерэж;эгать итученен щггэкчесе (юридик 
затлар ечен) яисэ элеге >китэкче тарафыннан имзаланган зат яисэ мондый ышаныч 
кэгазенец нотариаль расланган кучермэсен кулланырга тиеш. Курсэтелгэн 
ышанычнамэ гариза бирученец вэкалэтле ж;итэкчесе тарафыннан имзаланган 
очракта, аукционда катнашу гаризасында шулай ук мондый затньщ вэкалэтлэрен 
раслаучы документ булырга тиеш;".

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында»: http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн 
халыкка игълан итэргэ Ьэм Азнакай муниципаль районыныц Интернет мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ: http//aznakayevo.tatar.ru. веб-адрес буенча 
урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.

И.А.Абдуллин

http://pravo.tatarstan.ru

