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Татарстан Республикасы Баулы шәһәр
Советының 2017 елның 12 маенда
кабул ителгән 138 номерлы «Муниципаль
милекчелектәге, өченче затлар хокукыннан азат
һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына
һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына
ярдәм итү инфраструктурасын булдыручы
оешмаларга арендага бирү өчен билгеләнгән
мөлкәт исемлегенә үзгәрешләр кертү хакында

«Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында»
2020 елның 8 июнендәге 169-ФЗ номерлы Федераль закон һәм «Россия
Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Федераль законга
ярдәм алучыларның бердәм реестрын төзү максатларында үзгәрешләр кертү
хакында» Федераль законның 1 һәм 2 статьялары нигезендә Баулы муниципаль
районы Советы КАРАР ИТТЕ:
1.

Татарстан Республикасы Баулы шәһәр Советының 2017 елның 12

маенда кабул ителгән 138 номерлы «Муниципаль милекчелектәге, өченче затлар
хокукыннан азат һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта
эшмәкәрлек

субъектларына

ярдәм

итү

инфраструктурасын

булдыручы

оешмаларга арендага бирү өчен билгеләнгән мөлкәт исемлегенә түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
исемдә һәм 1нче пунктта «кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм
итү инфраструктурасын барлыкка китерүче» сүзләреннән соң «,индивидуаль
эшкуарлар булмаган һәм «Һөнәри керемгә салым» махсус салым режимын

кулланучы физик затларга» сүзләрен өстәргә;
«Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы милкендәге,
өченче затлар хокукларыннан ирекле булган (кече һәм урта эшкуарлык
субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) һәм кече һәм урта эшкуарлык
субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү
инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү өчен билгеләнгән мөлкәт
исемлегенә кертелгән мөлкәтне арендага бирү тәртибе һәм шартлары»
кушымтасында:
1нче һәм 3нче пунктларда «кече һәм урта эшкуарлык субъектларына
ярдәм

итү

инфраструктурасын

барлыкка

китерүче»

сүзләреннән

соң

«индивидуаль эшкуарлар булмаган һәм «Профессиональ керемгә салым» махсус
салым режимын кулланучы физик затларга» сүзләрен өстәргә;
10нче пунктта «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына» сүзләреннән
соң «, индивидуаль эшкуарлар булмаган һәм «Һөнәри керемгә салым» махсус
салым режимын кулланучы физик затларга» сүзләрен өстәргә.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында (http://www.pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Баулы
муниципаль

районы

сайтында

(http://www.bavly.tatarstan.ru)

бастырып

чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы
Советының икътисадый үсеш, эшкуарлык, кече бизнес һәм торак-коммуналь
хуҗалык мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә.
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