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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                            03.09.2018                     Балык Бистәсе штп                    № 215пи 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районында кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт 

ярдәме күрсәтү  турындагы  

мәсьәләләрне    карау буенча  Комиссия 

турында 

 

           2007 елның 24 июлендәге “Россия Федерациясендә кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү турында”гы 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 

маддәсенең 5 өлешен, Татарстан Республикасының  2010 елның 21 

гыйнварындагы “Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү турында”гы 7-ЗРТ номерлы  Законның 7 маддәсенең 3 өлешен 

тормышка ашыру  һәм 2007 елның 24 июлендәге “Россия Федерациясендә кече 

һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында”гы 209-ФЗ номерлы Федераль 

законның 18 маддәсендә һәм  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районы Башкарма комитетының 2016 елның 11 августында 123пи 

номерлы карары белән расланган “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль  районында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү” 

муниципаль программасында каралган  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районында кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына  мөлкәт 

ярдәме күрсәтү турындагы мәсьәләләрне карау максатларында, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе   муниципаль  районы Уставы нигезендә                    

КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү турындагы 

мәсьәләләрне карау буенча Комиссия төзергә. 

2.Кушымта итеп бирелүче 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү хакындагы 

мәсьәләләрне карау буенча Комиссия турында  Нигезләмәне һәм аның 

составын; 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү турындагы гариза 

формасын 

расларга. 
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3. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы Башкарма 

комитетының  территория үсеше бүлегенә  2007 елның 24 июлендәге “Россия 

Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында”гы 209-ФЗ 

номерлы Федераль законның 8 маддәсе, Россия Федерациясе Икътисади үсеш 

министрлыгының 2017 елның 31 маендагы “Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары – ярдәм алучылары реестрларын  алып бару Тәртибен һәм 

күрсәтелгән реестрлардан файдалануны тәэмин  итүнең технология, программа, 

лингвистика, хокукый һәм оештыру чараларына Таләпләрне  раслау 

турында”гы  262 номерлы Боерыгы таләпләре нигезендә Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль  районы Башкарма комитетының 2016 елның 11 

августында 123пи номерлы карары белән расланган “2016 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү” муниципаль программасына ярашлы рәвештә  

күрсәтелүче ярдәмне алучылар – кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары  

реестрын алып баруны тәэмин итәргә. 

4. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы Башкарма 

комитетының  территория үсеше бүлегенә әлеге карарның 3 пунктын тормышка 

ашыру буенча булышлык итүне Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасына  тәкъдим 

итәргә. 

5. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

6.Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль  районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

икътисад мәсьәләләре буенча  урынбасары В.И. Токрановка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче  вазыйфаларын  башкаручы                                                   Р.Л. Исланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль район 

Советы Башкарма комитетының  

2018 елның 3 сентябрендәге 

215 пи номерлы карары белән 

расланды 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында  

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

 мөлкәт ярдәме күрсәтү хакындагы мәсьәләләрне карау буенча  

Комиссия турында 

 Нигезләмә 

 

I.Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү турындагы 

мәсьәләләрне карау буенча Комиссия (алга таба – Комиссия)   2007 елның 24 

июлендәге “Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү 

турында”гы 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 маддәсе һәм Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы Башкарма комитетының 

2016 елның 11 августында 123пи номерлы карары белән расланган “2016 – 2020 

елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында кече 

һәм урта эшмәкәрлекне үстерү” муниципаль программасында каралган (алга 

таба – муниципаль программа) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районында кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына  мөлкәт 

ярдәме күрсәтү турындагы мәсьәләләрне карау максатларында төзелә. 

2.Комиссия үзенең эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, 

федераль конституцион законнарга, федераль законнарга, Россия Федерациясе 

Президенты һәм  Россия Федерациясе Хөкүмәте актларына, шулай ук бүтән 

норматив-хокукый актларга, Татарстан Республикасы 

Конституциясенә,Татарстан Республикасы законнарына, Татарстан 

Республикасының башка норматив-хокукый актларына, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставына, шулай ук  әлеге 

Нигезләмәгә таянып эш итә. 

 

II. Комиссиянең төп бурычлары, функцияләре һәм вәкаләтләре 

 

3.Комиссиянең төп бурычы булып муниципаль программаның 3.1 бүлеге 

нигезендә мөлкәт ярдәме күрсәтү турындагы мәсьәләләрне карау 

максатларында Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын сайлап алу тора. 

4.Комиссия үзенә  йөкләнгән бурычларны үтәгәндә: 

 а) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

муниципаль программаның 3.1 бүлеге нигезендә  тәкъдим ителгән кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларының инвестиция проектларын сайлап алуны 



үткәргәндә җирле үзидарә органнарының гамәлләрен яраштыруны гамәлгә 

ашыра; 

б) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

муниципаль программаның 3.1 бүлеге нигезендә  мөлкәт ярдәме алырга 

ниятләгән кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының документларын карый 

һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында  кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү турында яисә мөлкәт 

ярдәме күрсәтүне кире кагу турында карарлар кабул итә. 

5. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында  кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү турындагы карарда 

түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 

мөлкәт ярдәме күрсәтүче җирле үзидарә органының исеме; 

юридик затның атамасы яки индивидуаль эшмәкәрнең фамилиясе, исеме 

һәм (булса) атасының исеме; 

юридик затның булу урыны һәм адресы (индивидуаль эшмәкәр өчен булу 

урыны яисә тору урыны буенча теркәлү адресы), салым түләүченең таныклау 

номеры (ИНН) һәм юридик затның яки индивидуаль эшмәкәрнең төп дәүләт 

теркәү номеры; 

муниципаль программаның 3.1.1 пунктында күрсәтелгән өлкәләрнең 

берсендә шөгыльләнүче  кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты эшчәнлегенең 

өстенлекле төре; 

инвестиция проектының исеме һәм инвестиция проектын тормышка 

ашыруның конкрет срокларын күрсәтеп аның тулы бәясе; 

күрсәтелә торган ярдәмнең төре, рәвеше һәм күләме; 

ярдәм күрсәтү срогы; 

ярдәм күрсәтү яки ярдәм күрсәтүне туктату турында карар кабул итү 

датасы. 

6. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

муниципаль программаның 3.1 бүлеге нигезендә муниципаль программада 

билгеләнгән таләп һәм шартларга туры килүче  кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына ташламалы шартларда мөлкәт ярдәме күрсәтү турында  карар 

кабул итә. 

7. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

муниципаль программаның 3.1 бүлеге нигезендә кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына ташламалы шартларда мөлкәт ярдәме күрсәтүне кире кагу 

турында  карарны Комиссия түбәндәге очракларда кабул итә: 

а) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъекты муниципаль программаның 3.1.6 пунктында 

каралган таләпләрнең берсенә генә булса да туры килми; 

б) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъекты тарафыннан  муниципаль программаның 3.1.7 

пунктында каралган  тапшыру бурычы кече һәм урта эшмәкәрлек субъектына 

йөкләнгән  документларның  берсе генә булса да тапшырылмаган; 



в) кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты тарафыннан  тапшырылган 

документлар  муниципаль программаның 3.1.8 пунктында каралган таләпләргә 

туры килми.  

 

III.Комиссияне төзү тәртибе, Комиссия составы  

 

8.Комиссия Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча урынбасары, Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Җир һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре палатасы (килештерү буенча), Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы  Финанс-бюджет палатасы (килештерү буенча), 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының территория үсеше бүлеге, Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль район Советы аппаратының юридик бүлеге (килештерү 

буенча), Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район 

Башлыгының коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча ярдәмчесе 

(килештерү буенча), Татарстан Республикасы  Авыл хуҗалагы һәм азык-төлек 

министрлыгының Балык Бистәсе муниципаль районындагы авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсе (килештерү буенча), Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы Балык Бистәсе шәһәр җирлеге Башкарма комитеты  

(килештерү буенча), Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы составына керүче территорияләрендә  кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына мөлкәт ярдәме  сыйфатында бирелә торган муниципаль мөлкәт 

урнашкан авыл җирлекләре башлыклары вәкилләре (килештерү буенча) 

составында төзелә. 

Комиссиянең персональ составы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән раслана. 

9. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары вазыйфасы буенча Комиссия 

рәисе була. 

IV.Комиссия әгъзаларының вәкаләтләре  

 

10.Комиссия рәисе:  

а) Комиссия эшчәнлегенә гомуми җитәкчелекне гамәлгә ашыра; 

б)Комиссиянең эш регламентын билгели; 

в)Комиссиянең чираттагы утырышын үткәрү датасын, вакытын һәм 

урынын билгели; 

г)Комиссия утырышының көн тәртибен раслый; 

д)Комиссия утырышларында рәислек итә; 

е)җирле үзидарә органнарында һәм кызыксынучы оешмаларда Комиссия 

исеменнән эш алып бара ( аның вәкиле булып тора). 

11.Комиссия рәисе булмаган очракта аның вәкаләтләрен  Комиссия рәисе 

урынбасары гамәлгә ашыра. 



12. Комиссия рәисе урынбасары булып вазыйфасы  буенча Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча урынбасары тора. 

 

V.Комиссия эшчәнлеген  оештыру ягыннан тәэминләү  

 

13.Комиссиянең эшче органы функцияләрен Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының территория үсеше 

бүлеге гамәлгә ашыра. 

Комиссия эшчәнлеген оештыру-техник, методик һәм башка яктан тәэмин 

итүне Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының территория үсеше бүлеге гамәлгә ашыра. 

14.Комиссиянең эшче органы: 

а)Комиссия утырышларын әзерләүне оештыра, шул исәптән: 

Комиссия утырышының көн тәртибе проектын әзерләүне, Комиссия 

утырышларына материалларны һәм Комиссия карарлары проектларын 

таратуны тәэмин итә; 

Комиссия әгъзаларына утырышны үткәрү датасы, урыны һәм вакыты 

турында,шулай ук Комиссия утырышы көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләр 

хакында  хәбәр бирүне тәэмин итә; 

Комиссия утырышын әзерләү өчен, шулай ук җирле үзидарә органнарына 

һәм кызыксынучы оешмаларга  җибәрү өчен  зарур булган материалларны ала; 

б)муниципаль программа белән ярашлы рәвештә башка функцияләрне 

гамәлгә ашыра. 

15.Комиссиянең җаваплы сәркатибе утырыш беркетмәсен алып бара һәм 

Комиссия карарын рәсмиләштерә. 

 16. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының территория үсеш бүлеге башлыгы вазыйфасы буенча 

Комиссиянең җаваплы сәркатибе булып тора. 

 

VI.Комиссиянең эш тәртибе һәм аны оештыру 

 

17.Комиссия утырышлары зарурлык булганда үткәрелә, ләкин кварталга 

бер тапкырдан да сирәк түгел.Комиссия рәисе карары белән  аның чираттан 

тыш утырышлары да үткәрелергә мөмкин. 

Комиссиянең чираттагы утырышыннан өч ай үткәннән соң Комиссиянең 

эшче органында  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районындагы муниципаль программаның 3.1 бүлеге нигезендә мөлкәт ярдәме 

алырга ниятләгән кече һәм урта  эшмәкәрлек субъектларыннан бер генә булса 

да гариза һәм документлар булмаган очракта  Комиссия рәисе Комиссиянең 

чираттагы утырышын  үзе билгеләгән срокка күчерү турында карар кабул итә. 

18.Комиссия утырышында  киңәш бирү хокукына ия тавыш белән 

Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнары, башкарма 

хакимиятнең федераль органнарының Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 



муниципаль районындагы территориаль органнары вәкилләре катнашырга 

мөмкин. 

19.Комиссия әгъзаларына һәм бүтән  кызыксынучы затларга  Комиссия 

утырышының  үткәрү урыны, датасы һәм  вакыты хакында  утырыш  үткәрелү 

датасына кадәр өч календарь көннән дә соңга калмыйча хәбәрнамә җибәрелә. 

Хәбәрнамә  аның җибәрелә торган зат тарафыннан  алынуын ышанычлы 

билгеләргә мөмкинлек бирә торган теләсә нинди ысул  белән юллана, шул 

исәптән факсимиль элемтәсе, телефонограмма яисә электрон почта аша да. 

20.Әгәр утырышта яртысыннан ким булмаган санда Комиссия әгъзалары 

катнашса, Комиссия утырышы вәкаләтле булып санала. 

Комиссия әгъзасы тарафыннан үзенең вәкаләтләрен, әлеге Нигезләмәнең 

11 пунктында билгеләнгән очрактан гайре, бүтән затка тапшыру  рөхсәт 

ителми. 

21.Комиссиянең көн тәртибендәге мәсьәләләре буенча карары ачык 

тавыш бирү юлы белән кабул ителә. Әгәр карар өчен тавыш бирүдә катнашкан 

Комиссия әгъзаларының яртысыннан артыгы тавышын бирсә, карар кабул 

ителгән булып санала.Комиссиянең һәр әгъзасы тавыш биргәндә бер тавышка 

ия. 

22.Тавышлар тигез булган очракта Комиссия утырышында рәислек 

итүченең  тавышы хәлиткеч була. 

23.Комиссия әгъзалары тавыш бирү нәтиҗәләреннән аерылып торган  

үзенә бертөрле фикерләрен язмача белдерергә хаклы. Бу факт беркетмәдә  

чагылдырыла, ә тиңдәшле документ Комиссия утырышы материалларына 

теркәлә. 

24.Комиссия карары Комиссия рәисе, ул булмаганда, Комиссия рәисе 

урынбасары һәм Комиссиянең җаваплы сәркатибе кул куйган беркетмә белән 

рәсмиләштерелә. Беркетмәдә Комиссия утырышында каралган сораулар һәм 

алар буенча  кабул ителгән карарлар чагылдырыла. 

Комиссия утырышының беркетмә күчермәсе яисә  беркетмәдән өземтә 

(Комиссия утырышында бер сораудан артык каралган очракта)  Комиссиянең 

эшче органы тарафыннан беркетмә имзаланган көннән соң өч эш көне эчендә  

электрон документ кулланышы системасы,  факсимиль  элемтә  яки электрон 

почта аша Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

муниципаль программаның 3.1 бүлеге нигезендә кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына ташламалы шартларда мөлкәт ярдәме күрсәтү турындагы 

мәсьәләне алга таба хәл итү өчен  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасына яисә бүтән 

җирле үзидарәнең вәкаләтле органына җибәрелә. 

Комиссия утырышының беркетмә күчермәсе  Комиссиянең эшче органы 

тарафыннан  беркетмә имзаланган көннән соң  өч эш көне эчендә электрон 

документ кулланышы системасы,  факсимиль  элемтә  яки электрон почта аша 

Комиссия әгъзаларына җибәрелә. 

 
 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль район 

Советы Башкарма комитетының  

2018 елның 3 сентябрендәге 

215 пи номерлы карары белән 

расланды 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында  

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

 мөлкәт ярдәме күрсәтү турындагы мәсьәләләрне карау буенча  

Комиссия  составы 

 

Исланов  

Роман Леонидович 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче 

урынбасары,  комиссия рәисе 

Токранов  

Вячеслав Иванович 

 

 

 

Гатиятов 

Дилүс Харисович 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад 

мәсьәләләре буенча урынбасары, комиссия рәисе 

урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының территория үсеше бүлеге 

башлыгы, комиссиянең җаваплы сәркатибе 

 

Эшче төркем әгъзалары: 

Ногманова 

Илсия Мәликовна 

 

 

Мингалиев 

Марат Зиннурович 

 

 

 

Вафин 

Фәрит Мансурович 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы  Финанс-бюджет палатасы рәисе (килештерү 

буенча) 

 

Татарстан Республикасы  Авыл хуҗалагы һәм азык-төлек 

министрлыгының Балык Бистәсе муниципаль районындагы 

авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе  башлыгы 

(килештерү буенча) 

 

рәис  урынбасары – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

палатасы  бүлек башлыгы (килештерү буенча) 

 

Ибраһимова 

Резеда 

Габделхәевна 

 

Миндубаев  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының территория үсеш бүлеге 

башлык урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район 



Илдар Илдусович 

 

 

Әсләмов 

Хәлил Гарәфиевич 

 

 

Мәгыйзов 

Марс Венерович 

Советы аппаратының юридик бүлек башлыгы урынбасары 

(килештерү буенча) 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район 

Башлыгының коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе (килештерү буенча) 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Балык Бистәсе шәһәр җирлеге Башкарма комитеты 

җитәкчесе  (килештерү буенча) 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл җирлекләре 

башлыклары  (килештерү буенча) (тиешле территория буенча) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль район 

Советы Башкарма комитетының  

2018 елның 3 сентябрендәге 

215 пи номерлы карары белән 

расланды 

 

Форма 

  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында 

 кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына  

мөлкәт ярдәме күрсәтү турында  

гариза 

 

 

 

Татарстан Республикасы Балык 

                                                                                 Бистәсе муниципаль районында  

                                                                                 кече һәм урта эшмәкәрлек 

                                                                                 субъектларына мөлкәт ярдәме 

                                                                                 күрсәтү турындагы 

                                                                                 мәсьәләләрне карау буенча 

                                                                                 Комиссиягә 
 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 11 августында 123пи номерлы карары белән 

расланган “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү” муниципаль 

программасының   3.1 бүлеге нигезендә торак пунктларның рөхсәт ителгән 

файдалану рәвешендәге җир категорияләренә керүче җирләреннән  җитештерү 

эшчәнлеген  күздә тоткан (шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчә, җиләк-

җимеш үстерү бакчачылыгы, индивидуаль торак төзелеше өчен билгеләнгән 

җир кишәрлекләреннән гайре) _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

адресы буенча урнашкан кадастр номеры _________________________булган 

җир кишәрлеген (кишәрлекләрен) ташламалы шартларда________________ел 

срокка  арендага бирү рәвешендә мөлкәт ярдәме күрсәтүне үтенәм. 

1.КУЭС ның тулы исеме__________________________________________ 

2. Юридик  адресы: ______________________________________________ 

3. Фактик адресы: _______________________________________________ 

4. КУЭС  җитәкчесенең  Ф.И.А.и. һәм вазыйфасы ____________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Контакт телефоны, факс: _______________________________________ 

5. Контакт өчен  зат: _____________________________________________ 

6.Электрон  почта  адресы: _______________________________________ 

КУЭС  җитәкчесе________________________ (инициаллары, фамилиясе) 



 

 Теркәлүче документларның исемлеге:___________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 11 августында 123пи номерлы карары белән 

расланган “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү” муниципаль 

программасы шартлары белән таныш һәм килешәм. 

Гариза составында бирелгән мәгълүматның дөреслегенә гарантия бирәм. 

 

(Имза) 

“____”________________201__ ел 
 


