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 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
2012 елның 12 гыйнварындагы  3 нче номерлы 
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының торак-коммуналь хуҗалыгы һәм 
төзекләндерү департаменты» муниципаль унитар 
предприятиесе турында» карары белән расланган,  
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының торак-коммуналь хуҗалыгы һәм 
төзекләндерү департаменты муниципаль унитар 
предприятиесе уставына үзгәреш кертү турында» (2016 
елның 11 гыйнварындагы 2 нче номерлы, 2014 елның 28 
апрелендәге  80 нче номерлы, 2018 елның 19 
сентябрендәге 254 нче карарлар редакциясендә) 

 
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының торак-коммуналь 

хуҗалыгы һәм төзекләндерү департаменты» муниципаль унитар предприятиесенең 
адресы үзгәрүгә бәйле рәвештә, карар бирә: 

1. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2012 елның 12 
гыйнварындагы  3 нче номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзекләндерү департаменты» муниципаль 
унитар предприятиесе турында» карары белән расланган,  «Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районының торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзекләндерү 
департаменты муниципаль унитар предприятиесе уставына (2016 елның 11 
гыйнварындагы 2 нче номерлы, 2014 елның 28 апрелендәге  80 нче номерлы, 2018 
елның 19 сентябрендәге 254 нче карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1.1. 1.6 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә: 
«Департаментның юридик адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай шәһәре, 
Ленин ур., 30 йорт». 

1.2. 1.7 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә:  
«Депртаментның почта адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай шәһәре, 
Ленин ур., 30 йорт». 

2. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының торак-коммуналь 
хуҗалыгы һәм төзекләндерү департаменты» муниципаль унитар предприятиесе 
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директорын гамәлдәге законнар нигезендә Уставка үзгәрешләр кертүне дәүләт 
теркәвенә алу вәкаләтен йөкләргә. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет - телекоммуникация 
челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: http: //aznakayevo. tatar. ru.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 
 
 
Җитәкче                                                                                              А. Х. Шәмсетдинов 
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  Азнакай муниципаль районы   
  Башкарма комитетының              
  карарына кушымта  
   

            «_____» _________2019 №_______ 
 
 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының торак-коммуналь хуҗалыгы 
һәм төзекләндерү департаменты» муниципаль унитар предприятиесе уставына 

үзгәрешләр 
 

«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2012 елның 12 
гыйнварындагы  3 нче номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзекләндерү департаменты» муниципаль 
унитар предприятиесе турында» карары белән расланган,  «Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районының торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзекләндерү 
департаменты муниципаль унитар предприятиесе уставына (2016 елның 11 
гыйнварындагы 2 нче номерлы, 2014 елның 28 апрелендәге  80 нче номерлы, 2018 
елның 19 сентябрендәге 254 нче карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1.1. 1.6 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә: 
«Департаментның юридик адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай 

шәһәре, Ленин ур., 30 йорт». 
1.2. 1.7 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә:  
«Депртаментның почта адресы: 423330, Татарстан Республикасы, Азнакай 

шәһәре, Ленин ур., 30 йорт». 


