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Формалаштыру тәртибен раслау турында, 

исемлекне алып бару һәм бастырып чыгару 

муниципаль милек Александровка авыл җирлеге" 

Баулы муниципаль районы бирү өчен билгеләнгән  

район субъектларга ия булу һәм (яки)алардан  

файдалану өчен кече һәм урта эшкуарлык  

инфраструктура төзүче оешмаларга кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм итү 

эшмәкәрлек 

 

 

 

2007 елның 24 июлендәге Федераль закон нигезләмәләрен гамәлгә ашыру 

максатларында  №209-ФЗ «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны 

үстерү турында» 22.07.2008 ел, № 159-ФЗ Федераль закон, "Россия Федерациясе 

субъектлары дәүләт милкендә яки муниципаль милектә булган һәм кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары арендалана торган күчемсез мөлкәтне үзенчәлекләре 

турында, һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

хакында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль закон», 2018 елның 3 июлендәге 185-ФЗ номерлы «Кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәти ярдәм күрсәтүне киңәйтү 

максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» гы Федераль законны Баулы муниципаль районы Александровка авыл 

җирлеге Советы кабул итте: 

1. Расларга кушымта:  



 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Баулы муниципаль 

районының» Александровка авыл җирлеге "муниципаль берәмлегенең кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъектларына, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 

күрсәтү инфраструктурасын төзүче оешмаларга владение һәм (яки) файдалануга 

бирү өчен билгеләнгән исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару 

тәртибе турында" 2014 ел, 1 нче кушымта нигезендә; 

2 нче кушымта нигезендә кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, 

массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгару өчен кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче 

оешмаларга, шулай ук» Интернет «мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

урнаштыру өчен билгеләнгән Баулы муниципаль районының» Александровка авыл 

җирлеге " муниципаль берәмлеге муниципаль милкенең Исемлеге формасын; 

Муниципаль милек төрләре өчен файдаланыла 

№3 нче кушымта нигезендә кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм кече 

һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче 

оешмаларга билгеләнгән Баулы муниципаль районы Александровка авыл җирлеге 

Башкарма комитетының муниципаль милек исемлеген формалаштыру турында 

2. Баулы муниципаль районы Александровка авыл җирлеге башкарма 

комитетын «Александровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм 

күрсәтү инфраструктурасын төзүче оешмаларга (алга таба – исемлек) ия булу һәм 

(яки) алардан файдалану өчен билгеләнгән муниципаль милек исемлеген 

формалаштыру, алып бару, бастырып чыгару буенча вәкаләтле орган итеп 

билгеләргә. 

3.  Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат 

порталында (http: pravo.tatarstan.ru муниципаль районы Александровка авыл 

җирлегенең рәсми сайтында. 

4.    Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 
 

 

Александровка авыл җирлеге 

 башлыгы, Совет Рәисе                                                 В.И.Уварова            

  


