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КАРАРЫ

2019 елныц 5 июленнэн № 50-301

«Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц 2017 елныц 30 
октябрендэге 30-174 номерлы карары белэн расланган «Татарстан Республикасы Яца 

Чишмэ муниципаль районы» муниципаль берэмлеге территориясендэ стационар булмаган 
сэудэ объектларын урнаштыру турында нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында»

«Татарстан Республикасы Ж;ир кодексына узгэрешлэр керту турында "2018 елныц 22 
декабрендэге 111-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан 
Республикасы Хекумэтенец «Муниципаль милектэ булган >кирлэрдэ яки >к:ир 
кишэрлеклэрендэ, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн >1̂ ирлэрдэ яки >цир 
кишэрлеклэрендэ стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру тэртибен раслау 
хакында» 2016 елныц 13 августындагы 553 номерлы карары белэн расланган, 
«Муниципаль милектэ булган ж;ирлэрдэ яки ж;ир кишэрлеклэрендэ, шулай ук дэулэт милке 
чиклэнмэгэн ж;ирлэрдэ яки ж;ир кишэрлеклэрендэ стационар булмаган сэудэ объектларын 
урнаштыру тэртибенэ узгэреш керту хакында" Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетыныц 2019 елныц 17 июнендэге 498 номерлы карары, “Татарстан Республикасы 
Яца Чишмэ муниципаль районы" муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советы

КАРАР БИРе;
1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц 2017 

елныц 30 октябрендэге 30-174 номерлы карары белэн расланган «Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы" муниципаль берэмлеге территориясендэ 
стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру турында Нигезлэмэгэ тубэндэге 
узгэрешлэр кертергэ:

-1.7 пунктына тубэндэге эчтэлекле еченче 1пэм дуртенче абзац естэргэ:
«>К;ир кишэрлеген арендалау килешуе нигезендэ стационар булмаган сэудэ 

объектлары 2015 елныц 1 мартына кадэр тезелгэн, гамэлдэ булу вакыты гамэлдэн 
чыкмаган килешулэр буенча урнаштырыла.

блеге датага гамэлдэ булган Мэм стационар булмаган сэудэ объектын урнаштыруны 
куздэ тоткан >к;ир кишэрлеген арендалау шартнамэсенец гамэлдэ булу срогы чыккач, 
ху>н;алык итуче субъект белэн стационар булмаган сэудэ объектын урнаштыруга шартнамэ 
тезелэ.»

2. блеге карарны «Интернет» мэгълумат -  телекоммуникация челтэрендэ «Татарстан 
Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми порталында» ^^йр8://ргаV0.1а1аг81ап.^и Мэм 
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтында 
Мйр://поуозМе8Мт1П5к.1а1агз1ап.ги бастырырга (халыкка игълан итэргэ).

3. блеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 
районы Советыныц экология, табигый ресурслар, >кирдэн файдалану, территориялэрне 
тезеклэндеру буенча даими депутатч^омиссиясенэйа1Ш

Яца Чишмэ муниципаль районы 
Башлыгы В.М. Козлов


