РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СОВЕТ КУКМОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОН СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
10 март 2021 ел

КАРАР
Кукмара ш.

№ 51

«Татарстан
Республикасы
Кукмара
муниципаль районы территориясендә кече һәм
урта эшкуарлык субъектларына, социаль
юнәлешле коммерциягә карамаган оешмаларга
ярдәм чаралары турында» 2020 елның 7
маендагы
283
номерлы
Татарстан
Республикасы Кукмара муниципаль районы
Советы карарына үзгәрешләр кертү хакында
Кукмара муниципаль район Советы карар бирде:
1. «Татарстан
Республикасы
Кукмара
муниципаль
районы
территориясендә кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, социаль юнәлешле
коммерциягә карамаган оешмаларга ярдәм чаралары турында» 2020 елның 7
маендагы 283 номерлы Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы
Советы карарына (Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының
2020 елның 20 ноябрендәге 28 номерлы карары редакциясендә) түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Күрсәтелгән карар белән расланган «Татарстан Республикасы Кукмара
муниципаль районы территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары,
социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар өчен аренда түләүләрен
түләүне кичектереп торуны бирү, аренда түләүләрен түләүдән азат итү һәм
реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен түләүләрне
кичектереп тору Тәртибендә (алга таба – Тәртип):
а) 3 пунктта:
- беренче абзацта «2020 елның 1 апреленнән 1 октябренә кадәр» сүзләрен
«2020 елның 1 апреленнән 2021 елның 1 гыйнварына кадәр» сүзләренә
алмаштырырга;
- икенче абзацта «2020 елның 1 июленнән 1 октябренә кадәр» сүзләрен
«2020 елның 1 июленнән 2021 елның 1 гыйнварына кадәр» сүзләренә
алмаштырырга;
б) 31 пунктында:
- беренче абзацта «2020 елның 1 июленнән 1 октябренә кадәр,» сүзләрен
«Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү

территориаль подсистемасы органнары һәм көчләре өчен югары әзерлек
режимын кертү турында» Татарстан Республикасы Президентының 2020 елның
19 мартындагы 129 номерлы күрсәтмәсе белән кертелгән югары әзерлек
режимы гамәлдә булган чорда (алга таба – югары әзерлек режимы)» сүзләренә
алмаштырырга;
- икенче абзацта «2020 елның 1 октябренә кадәр,» сүзләрен «югары әзерлек
режимы тәмамлануга (бетерелүгә) кадәр,» сүзләренә алмаштырырга,»;
в) 4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. Тәртипнең 3 һәм 31 пунктларында күрсәтелгән чорлар өчен исәпләнгән
аренда түләүләрен кичектереп тору түбәндәге шартлар бөтенесе булганда
бирелә:
- Палата һәм гавами мөлкәт арендаторы арасында төзелгән аренда түләвен
кичектереп тору турында килешү һәм аренда түләве күләмен үзгәртү турында
килешү юк;
- гавами мөлкәт арендаторының югары әзерлек режимын кертү датасына
кадәрге чорда аренда түләүләрен түләү буенча үтәлмәгән бурычы юк.»;
г) 6 пунктта:
- беренче абзацта «2020 елның 1 апреленнән 1 октябренә кадәр» сүзләрен
«2020 елның 1 апреленнән 2021 елның 1 гыйнварына кадәр» сүзләренә
алмаштырырга;
- икенче абзацта «2020 елда Татарстан Республикасы территориясендә»
сүзләрен төшереп калдырырга;
д) 7 пунктның җиденче абзацында «2020 елның 1 апреленнән 1 октябренә
кадәр чор;» сүзләрен «Тәртипнең 3, 31 яисә 6 пунктында каралган тиешле чор»
сүзләренә алмаштырырга;»;
е) 8 пунктның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Гариза бирүче югары әзерлек режимы тәмамланган (бетерелгән) көнгә
кадәр гаризасын һәм аңа теркәлә торган документларны (андыйлар булган
очракта) Ilyas.Z@tatar.ru электрон почтасы адресына җибәрергә хокуклы. Бу
очракта гариза һәм документлар сканерлау чаралары ярдәмендә булдырыла
торган электрон образ рәвешендә җибәрелә. Сканерлау 1:1 масштабында,
документның барлык реквизитларын һәм аутентик билгеләрен саклауны тәэмин
итә торган кара-ак яки соры төстә, аерым алганда: затның график имзасы,
мөһер һәм бланкның почмак штампы (булганда); төсне тулы тапшыру
режимында сканерлау документта төсле график сурәтләр яисә төсле текст
булганда гамәлгә ашырыла. Документның электрон формадагы файлы PDF
форматында яки JPEG форматында (киңәйтү .jpeg яки .jpg).булырга тиеш. Бу
очракта Палаткага югары әзерлек режимын тәмамлаган (гамәлдән чыгарган)
көннән алып ун көнлек срок үткәнчегә кадәр кәгазь чыганакларда гариза һәм
аңа теркәлә торган документлар (андыйлар булган очракта) керергә тиеш.»;
ж) 9 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- гариза бирүчегә гаризаны һәм аңа кушымта итеп бирелгән
документларны (андыйлар булганда) түбәндәге очракларның берсе генә булса
да кире кайтара: а) гариза Тәртипнең 7 пункты таләпләренә туры килми; б)
электрон рәвештәге гариза һәм аңа кушымта итеп бирелгән документлар
(андыйлар булганда) Тәртипнең 8 пунктындагы бишенче абзацы таләпләренә

туры килми; в) гариза бирүче һәм Палата арасында гавами мөлкәтне арендалау
шартнамәсе (аренда түләүләрен кичектерү турында гариза биргәндә, аренда
түләүләрен түләүдән азат итү турында гариза кергәндә) юк (төзелмәгән);
г)гариза бирүче белән Палата арасында реклама конструкцияләрен урнаштыру
һәм эксплуатацияләүгә (реклама конструкцияләрен урнаштырган һәм кулланган
өчен исәпләнгән түләүләрне түләүне кичектерү турында гариза биргәндә)
шартнамә юк (төзелмәгән); д) гариза югары әзерлек режимын тәмамлаган
(гамәлдән чыгарган) көннән соң өч ай узгач бирелгән;»;
з) 10 пунктның икенче абзацында «2020 елда Татарстан Республикасы
территориясендә кертелгән (гадәттән тыш хәл режимы)» сүзләрен төшереп
калдырырга;
и) 11 пунктның икенче абзацында «2020 елда Татарстан Республикасы
территориясендә кертелгән (гадәттән тыш хәл режимы)» сүзләрен төшереп
калдырырга;
к) 13 пунктта «2020 елның 1 апреленнән 1 октябренә кадәр чор» сүзләрен
«Тәртипнең 3, 31 яисә 6 пунктында каралган тиешле чор» сүзләренә
алмаштырырга»;
1.2. Тәртипкә Кушымтаны яңа кушымта итеп бирелә торган редакциядә
бәян итәргә.
2. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2020 елның 19 мартыннан - Татарстан
Республикасы территориясендә югары әзерлек режимын кертү датасыннан
барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.

Район Башлыгы

С. Д. Димитриев

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы
Советының 2021 елның 10 мартындагы 51 номерлы
карарына кушымта
«Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы
территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары,
социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар өчен
аренда түләүләрен түләүне кичектереп торуны бирү,
аренда түләүләрен түләүдән азат итү һәм реклама
конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен
түләүләрне кичектереп тору Тәртибенә кушымта
Арендаторлардан-кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының бердәм реестрына кертелгән кече һәм урта
эшмәкәрлек субъектларыннан, социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалардан, реклама
конструкцияләре хуҗалары-кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының бердәм реестрына кертелгән кече һәм
урта эшмәкәрлек субъектларыннан гаризаның тәкъдим ителә торган формасы

Кукмара муниципаль районының Мөлкәт һәм җир
мөнәсәбәтләре палатасы рәисе

И.Г. Закировка
__________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган

очракта)
________________________________________________
гариза бирүче-шәхси эшмәкәрләр өчен;
________________________________________________
юридик затның тулы исеме
________________________________________________
гариза бирүче-юридик затлар өчен
________________________________________________

яшәү урыны адресы (гариза бирүчеләр-шәхси
эшмәкәрләр өчен); урнашу урыны адресы (гариза
бирүчеләр-юридик затлар өчен):
____________________________________________
____________________________________________;

салым түләүченең идентификацион номеры
(ИНН): ____________________________________
шәхси эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрында
шәхси эшмәкәрне дәүләт теркәве турында язманың
дәүләт теркәве номеры / юридик затларның бердәм
дәүләт реестрында юридик затны дәүләт теркәве
турында язманың дәүләт теркәү номеры:
____________________________________________
шәхесне раслаучы документ реквизитлары (гариза
бирүче-шәхси эшмәкәрләр өчен):
документ исеме: ____________________________
__________________________________________;

документ реквизитлары (серия, номер; бирү
датасы; документ биргән орган турында
белешмәләр):
____________________________________________
____________________________________________

гариза бирүче белән элемтә өчен почта адресы
һәм (яисә) электрон почта адресы: __________
_______________________
_________________________________________

Аренда түләүләрен кичектерүне күздә тоткан өстәмә килешү төзү турында, аренда түләүләрен
түләүдән азат итүне күздә тоткан өстәмә килешү төзү турында, реклама конструкцияләрен 1куйган
һәм эксплуатацияләгән өчен исәпләнгән түләүләрне түләүне кичектерүне күздә тоткан өстәмә килешү
төзү турында гариза
_________________________________________________________________________________
(гариза бирүче-шәхси эшмәкәрләр өчен фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта);
___________________________________________________________________________________________________________
гариза бирүче-юридик затлар өчен юридик затның тулы исеме)

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары реестрына кертелгән, категориягә керә
______________________________________________________________________________________1
(кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты категориясе)

реестрга кертелгән
________________________________________________________________________________
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 19 мартындагы 670-р номерлы

________________________________________________________________________________
Күрсәтмәсенең 2 (1) пунктында күрсәтелгән реестр (реестрлар) исеме;

_________________________________________________________________________________
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә вәкаләтле органның рәсми сайтына сылтамалар

_______________________________________________________________________________2
гариза бирүче кертелгән реестр урнаштырылган; реестрдан позиция номеры

и является в соответствии с договором
_______________________________________________________________________________________
(шартнамә исеме; шартнамә реквизитлары)

Милекне арендага алучы: ______________________________________________________
(аренда мөлкәте турында белешмәләр: исеме, адресы, кадастр (яки шартлы) номеры)

_______________________________________________________________________________
Кукмара муниципаль районының Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы белән төзелгән килешү
нигезендә реклама конструкциясе хуҗасы
______________________________________________________________________________________3
(шартнамә исеме; шартнамә реквизитлары)

Бәян ителгәннәргә бәйле рәвештә һәм «Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль
районы территориясендә кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, социаль юнәлешле
коммерциягә карамаган оешмаларга ярдәм чаралары турында» Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районы Советының 2020 елның 7 маендагы 283 номерлы карары
нигезендә
ҮТЕНӘМ:

Заключить с _____________________________________________________________________
(гариза бирүчеләр-шәхси эшмәкәрләр өчен фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта);

Гариза бирүче-кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты тарафыннан тутырыла.
Гариза бирүче-социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешма тарафыннан тутырыла.
3
Кирәкмәгәнне сызып ташларга (төшереп калдырырга).
1
2

_________________________________________________________________________________________________
гариза бирүче-юридик зат өчен - юридик зат атамасы)

өчен югарыда күрсәтелгән аренда килешүе буенча аренда түләүләрен кичектереп
торуны күздә тоткан өстәмә килешү
______________________________________________________________________________
(1 апрельдән 2021 елның 1 гыйнварына кадәрге чорга керә торган (кече һәм урта эшкуарлык субъектларының бердәм
реестрына кертелгән кече һәм урта эшкуарлык субъектлары өчен) яисә 2020 елның 1 апреленнән «Татарстан
Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү территориаль подсистемасы органнары һәм көчләре өчен
югары әзерлек режимын кертү турында» Татарстан Республикасы Президентының 2020 елның 19 мартындагы 129 номерлы
күрсәтмәсе белән кертелгән югары әзерлек режимы тәмамлануга (бетерелүгә) кадәрге чорга керә торган айлар (ай) (социаль
юнәлешле коммерциягә карамаган оешмалар өчен)

_________________________________________ вакытка кадәр
(тәкъдим ителгән көн, әмма 2023 елның 1 гыйнварыннан да соңга калмыйча)

югарыда күрсәтелгән аренда шартнамәсе буенча аренда түләвеннән азат итүне күздә
тоткан өстәмә килешү
______________________________________________________________________________
(2020 елның 1 апреленнән 1 июленә кадәрге чорга керә торган айлар (ай)

хисапланган түләүләрне кичектереп торуны күздә тоткан өстәмә килешү
______________________________________________________________________________
(1 апрельдән 2021 елның 1 гыйнварына кадәрге чорга керә торган айлар (ай))

реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә югарыда күрсәтелгән
шартнамә буенча, реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен
түләүләргә _________________________________________4 кадәр
(тәкъдим ителгән көн, әмма 2023 елның 1 гыйнварыннан да соңга калмыйча)

_______________________________________________________________________________________
_____________
(гариза бирүче-шәхси эшмәкәрләр өчен фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта) ;
_________________________________________________________________________________________________
гариза бирүче-юридик затлар өчен юридик затның тулы исеме)

2020 елда каралган аренда түләвен кичектереп торуны һәм аренда түләвен киметү
мөмкинлеген күздә тоткан өстәмә килешү төзү мөмкинлеген регламентлый торган «Гадәттән
тыш хәлләрне кисәтү һәм юк итү мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең аерым закон
актларына үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 1 апрелендәге 98-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезләмәсе турында һәм «Күчемсез милекне арендалау шартнамәләре буенча аренда
түләвен түләү шартларына һәм срокларына таләпләрне билгеләү турында» 2020 елның 3
апрелендәге 439 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте Карары турында билгеле».
_________________________________________________________________________________
(гариза бирүче-шәхси эшмәкәрләр өчен фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта) ;
_________________________________________________________________________________________________
гариза бирүче-юридик затлар өчен юридик затның тулы исеме)

«Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 1 апрелендәге 98-ФЗ
номерлы Федераль законның 19 статьясы нигезендә аның белән өстәмә килешү төзелгән
очракта, әгәр дә башкасы «Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү мәсьәләләре буенча
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 1
апрелендәге 98-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы нигезендә төзелгән өстәмә
килешү нигезендә каралмаган булса, «Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы
территориясендә кече һәм урта эшкуарлык субъектларын, социаль юнәлештәге коммерциягә
4

Кирәкмәгәнне сызып ташларга (төшереп калдырырга).

карамаган оешмаларны яклау чаралары турында» 2020 елның 7 маендагы 283 номерлы
Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Советы карары нигезендә төзелгән
өстәмә килешүдә каралган ярдәм чараларын алу хокукы туктатылачагы белән килешә.
Шәхси мәгълүматларны (әлеге гаризада күрсәтелгән һәм аңа кушып бирелгән
документларда/документларның күчермәләрендә күрсәтелгән фамилия, исем, әтисенең
исеме, яшәү адресы, паспорт мәгълүматлары һәм башка персональ мәгълүматлар) эшкәртүгә,
шул исәптән әлеге гаризаны карау һәм хәл итү максатларында дәүләт хакимияте
органнарына, җирле үзидарә органнарына, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләргә әлеге
мәгълүматларны тапшыруга, ягъни, автоматлаштыру чараларын кулланып яки шәхси
мәгълүматлар белән мондый чараларны кулланмыйча башкарыла торган теләсә кайсы
гамәлне (операцияләрне) яки гамәлләрнең (операцияләрнең) җыелмасын кылуга, шәхси
мәгълүматларны җыю, язу, системалаштыру, туплау, саклау, төгәлләштерү (яңарту, үзгәртү),
алу, куллану, тапшыру (тарату, бирү, керү), зарарсызландыру, блоклау, бетерү, юк итүне дә
кертеп,ризалык белдерәм. Әлеге килешүнең гамәлдә булу вакыты: сроксыз. Әлеге килешүне
кире алу ысулы: шәхси эшмәкәр (шәхси эшмәкәрнең вәкаләтле вәкиле) тарафыннан
имзаланган белдерү кәгазе (извещение) (хәбәрнамә/уведомление).5
Кушымта:
1. _____________________________________________;
2. _____________________________________________;
3. _____________________________________________;
4. _____________________________________________.
Гариза бирүчедән:
____________________/_____________________/
(имза)

(фамилия, инициаллар)

Мөһер урыны6
«___» _________________ 202 __ ел».

Әлеге абзац шәхси эшмәкәр бирә торган яки шәхси эшмәкәр исеменнән бирелә торган гариза текстына
кертелә.
6
Мөһер урыны; мөһере булган юридик зат тарафыннан куела.
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