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Татарстан Республикасы Зеленодольск  
муниципаль районы Акъегет авыл җирлеге 
 Советының 2016 елның 30 июнендәге 
 54 номерлы карары белән расланган  
Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы «Акъегет авыл җирлеге»  
муниципаль берәмлегенең муниципаль мөлкәтен 
хосусыйлаштыру тәртибе турындагы нигезләмәгә 
 үзгәрешләр кертү хакында.(2017 елның  
19 декабрендәге 129 номерлы үзгәрешләр белән) 
 

«Чит ил инвесторы» төшенчәсен төгәлләштерү өлешендә Россия 
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 
31 маендагы 122-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Акъегет авыл җирлеге 
Советы карар чыгарды: 
 

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл 
җирлеге Советының карары белән расланган Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районының «Акъегет авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлегенең муниципаль мөлкәтен хосусыйлаштыру тәртибе турындагы 
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында" 2016 елның 30 июне,(2017 елның 
19 декабрендәге 129 номерлы үзгәрешләр белән) алга таба : 
1.1. 1.8 пунктта. «Ачык» сүзләрен  «халык алдында»  сүзе белән 

алмаштырырга»; 
1.2.  1.9 пунктының дүртенче абзацы. Нигезләмәләрне түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:: "Россия Федерациясе Финанс министрлыгы 
тарафыннан расланган Дәүләт яки территория теркәлгән юридик затлар 
исемлегенә кертелгән, салым салуның ташламалы салым режимы бирә 
торган һәм (яисә) аны ачу һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләтләр 
һәм территорияләр исемлеге;»; 

1.3.  1.9 пунктның бишенче, алтынчы абзацлары. Нигезләмәләр үз көчен 
югалткан дип танырга; 

1.4.  1.10 пунктының икенче абзацында. «Ачык» сүзләрен «халык 
алдында» белән алмаштырырга»; 

1.5.  3.2 пунктта. «Ачык» сүзләрен  «халык алдында»  сүзе белән 
алмаштырырга»; 

1.6.  4.2 пунктта. «Ачык» сүзләрен  «халык алдында»  сүзе белән 
алмаштырырга»; 

1.7.  5.2 пунктта. «Ачык» сүзләрен  «халык алдында»  сүзе белән 
алмаштырырга»; 



2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында урнаштыру         (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Зеленодольск 
муниципаль районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль 
берәмлекләре порталы составында урнаштырырга 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация 
челтәрендә, шулай ук Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы, Акъегет авылы, Центральная урамы, 4 нче йорт адресы буенча 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Акъегет авыл 
җирлеге мәгълүмат стендларында. 

3.  Бу карарның үтәлешен контрольдә тотуны Акъегет авыл җирлеге башлыгы 
йөкләргә. 
 
 
Акъегет авыл җирлеге башлыгы, 
Совет рәисе                                                                  А. В. Хәйруллина. 


