
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЛАИШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  ТАТАРСКО-САРАЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

422633,РТ, Лаишевский район, село
Татарские Саралы, ул.Татарстан, д.17

тел:    8-(84378) -4-77-49
факс:  8-(84378) -4-77-49

                      ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

ТАТАР САРАЛАНЫ АВЫЛ 
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

422633, РТ, Лаеш  районы, Татар Сараланы
авылы, Татарстан урамы, 17 нче йорт

тел:    8-(84378) -4-77-49
факс:  8-(84378) -4-77-49

                    64 номерлы                                                2019  елның 9 декабре

                                                      КАРАР

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга биләүгә 
һәм (яисә)файдалануга бирү өчен билгеләнгән, Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы Татар Сараланы авыл җирлеге Башкарма 
комитетының« Татар Сараланы авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 
муниципаль милке исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып 
чыгару тәртибен раслау турында " 2019 елның 18 ноябрендәге 63 
номерлы карары, үз көчен югалткан дип тану хакында

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарәне  оештыруның  гомуми
принциплары  турында»  2003  елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы
Федераль законы, «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мөлкәти ярдәм
күрсәтүне  киңәйтү  максатларында  Россия  Федерациясенең  аерым  закон
актларына  үзгәрешләр  кертү  турында»  2018  елның  3  июлендәге  185-ФЗ
номерлы  Федераль  законы,  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының Татар  Сараланы авыл  җирлеге»  муниципаль  берәмлек  уставы
нигезендә, Татар Сараланы авыл җирлеге башкарма комитеты карар бирә :

      1. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, кече һәм урта эшкуарлык
субъектларына  ярдәм  инфраструктурасын  төзүче  оешмаларга  биләүгә  һәм
(яисә)файдалануга  бирү  өчен  билгеләнгән,  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Татар Сараланы авыл җирлеге Башкарма комитетының«
Татар  Сараланы  җирлеге  муниципаль  берәмлеге  муниципаль  милке
исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару тәртибен раслау
турында  "гы  2019  елның  18  ноябрендәге  63  номерлы  карары,  үз  көчен
югалткан дип танырга.
 

2.  . Әлеге  карарны Татарстан  Республикасы хокукый мәгълүматының
рәсми порталында (http:pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль  районының Татар  Сараланы авыл  җирлеге  территориясендә
мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).



3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы
Татар Сараланы авыл 
җирлегенең башкарма

        комитеты җитәкчесе-                                       И.Ф. Мубаракшин
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