
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

карары 

 

 

27 август  2018 ел                                                                           №  156 

 

 

Ташламалы аренда өчен түләүне билгеләү, 

Муниципаль милектәге, канәгатьләнерлек түгел (булмаган) хәлдә торучы, 

файдаланылмый торган мәдәни мирас объектларын арендага бирү тәртибе 

 

2002 елның 25 июнендәге «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас 

объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре)» 73-ФЗ номерлы Федераль 

законының 14.1 матдәсенең 7 пункты абзацы нигезендә Кама Тамагы муниципаль 

районы Советы карар итте: 

 

1. Ташламалы аренда өчен түләүне билгеләү, муниципаль милектәге, 

канәгатьләнерлек булмаган хәлдә торучы, файдаланылмый торган мәдәни мирас 

объектларын арендага бирү тәртибен кабул итәргә. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматенең рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен үз контролемә алам. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгы, Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы рәисе                                                                                              П.Н. Лоханов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы  

муниципаль районының 

2018 ел, 27 август № 156  

Карарына кушымта 

 

Ташламалы аренда бирү тәртибен билгеләү, 

Муниципаль милектәге, канәгатьләнерлек түгел (булмаган) хәлдә торучы, 

файдаланылмый торган мәдәни мирас объектларын арендага бирү тәртибе 

 

 

1. Чын Якынча тәртиб, Россия Федерациясе халыкларының, бердәм дәүләт 

реестрына кертелгән (тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен), файдаланылмый 

кулланылмый торган, муниципаль милекнең, мәдәни мирас объектларына карата 

ташламалы аренда кагыйдәләре тәртибен билгели, физик һәм юридик затларга 

кулланылмый торган, Россия Федерациясе халыкларының (тарих һәм мәдәният 

һәйкәлләрен), муниципаль миллекккә кагылышлы файдаланылмый торган, яисә 

хуҗалык алып бару муниципаль унитар предприятиеләренә беркетелгән, яки 

оператив идарәсе муниципаль учреждениеләрендә (алга таба -мәдәни мирас 

объектлары) биналар, корылмалар, төзелешләр булып торган, мәдәни мирас 

объектларына карата ташламалы аренда кагыйдәләре тәртибен билгели, һәм 

шундый мәдәни мирас объектларының арендалау килешүен шартнамәсен өзү 

тәртибе.  Ташламалы аренда түләвен билгеләү шартлары булып тора: 

- кулланылмый торган хәлдәге мәдәни мирас объектын мәдәни мирас 

объектларына ассигнованиеләү, Россия Федерациясе халыкларының бердәм дәүләт 

реестрына кертелгән (тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен) объектларын, критерия 

нигезендә, мәдәни мирас объектларына ассигнованиеләү кулланылмый торган 

хәлдәге мәдәни мирас объектларын кертү, 29 июнендәге 2015 елның 646 номерлы 

«Мәдәни мирас объектларын кертү критерияләрын раслау турында, Россия 

Федерациясе халыкларының бердәм дәүләт реестрына кертелгән, файдаланылмый 

торган мәдәни мирас объектларын (тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен)  Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә расланган; 

- арендачы, мәдәни мирас объектын саклау эшен, 25 июндәге 2002 елның  

47.6 мәкәләсенең 73 номерлы Федераль законнында «Россия Федерациясе 

халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре)» (алга 

таба - 73-ФЗ номерлы Федераль законы) каралган, саклау йокләмәсе нигезендә 

башкара. Россия Федерациясе законнары нигезендә күрсәтелгән мәдәни мирас 

объекты арендага, җиде ел дәвамыннан да артыграк булмаган вакыт эчендә 

җибәрә, шул исәптән әзерләү вакыты һәм килештерү проект документларын саклап 

калу буенча мәдәни мирас объекты да ике елдан артыграк булмаган вакыт эчендә 

җибәрелә.  

1.1. Мәдәни мирас объектларына, аукцион үткәрү нәтиҗәләре буенча, 

льготалы  арендалау килешмәләрен төзү хокукы билгеләнә (алга таба - аукцион).  

1.2. Шул аукцион үткәрү дәверендә, мәдәни мирас объектларына 1 кв. метр 

мәйданына башлангыч аренда түләве елга 1 сумга якын билгеләнә. 



1.3. Аукцион үткәрү нәтиҗәләре буенча, билгеләнгән аренда күләме, аренда 

килешүе булган чорда арттыру гамәлен кичермәячәк.  

2. 26 июльдәге, 2006 елның, 1 17.1 Федераль законның 1 мәкәләсендә № 135-   

ФЗ «Көндәшлекне яклау турында» каралган очраклардан тыш, мәдәни мирас 

объектлары аукцион үткәрүе нәтиҗәләре буенча арендага бирү буенча 

килешмәләрен төзү хокукы бирелә (алга таба - аукцион, килешү). 

3. Аукцион, 10 февральнең, 2010 елның, 67 номерлы Федераль монополиягә 

каршы хезмәтенең   «Конкурслар яки аукционнар арендалау килешмәсе төзү 

хокукы алуга, түләүсез файдалану килешүләре, ышанычлы милек белән идарә итү 

килешүләре, башка килешүләр төзүен күздә тотучы төбәкара күчү хокукларына 

карата, дәүләт яки муниципаль милекне исемлегенә карата, аның бәяләмәсе, 

күрсәтелгән килешүләрне төзү юлы аукционнар үткәрү формасында гамәлгә 

ашырга мөмкин» боерыгы нигезендә үткәрелә. 

4. Аукционны оештыручы булып, Татарстан Республикасының муниципаль 

районы Җир һәм милек мөнәсәбәтләре Палатасы яки мәдәни мирас объектының 

балансодержателе чыга.  

5. Аукционны оештыручы, Татарстан Республикасы муниципаль районы 

Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) исеменә, кулланылмый торган 

мәдәни мирас объектларын тану гариза һәм килешү проекты кушымтасы белән, 

кимендә өч ай вакыт дәверендә аукцион үткәрелә торган даталарны тәкъдим итеп 

мөрәҗәгать итә.  

6. Әлеге Тәртипнен 5 гамәлендә күрсәтелгән буенча Башкарма комитеты, 

документларны алу  көненнән, 20 эшче көн эчендә, мәдәни мирас объектының 

тикшерү эшен үти, аның техник хәленә бәя бирә һәм башкарма комитеты белән 

расланган төзелгән күренеше исемлеге буенча, аукцион оештыручыга, мәдәни 

мирас объектын кулланылмый торган торышта дип тану турында актын, мәдәни 

мирас объектын саклап калу өчен төп эшләрнең  исемлеген ,яки мәдәни мирас 

объектын кулланылмый торган дип, мотивацияләнгән кире кагу белдерүен бирә. 

73-ФЗ номерлы Федераль законының  47.6 мәкәләсе  нигезендә аукцион 

оештыручы   Татарстан Республикасынын мәдәният Министрлыгына (алга таба – 

Министрлык), мөрәҗәгать итүченең, мәдәни мирас объектларның сакчылык 

йөкләмәләре шартлары таләпләрен үтәлеше турында дәгъва белдерә.  

7. Кулланылмый торган хәлдәге мәдәни мирас объектын мәдәни мирас 

объектларына ассигнованиеләү, Россия Федерациясе халыкларының бердәм дәүләт 

реестрына кертелгән (тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен) объектларын, критерия 

нигезендә мәдәни мирас объектларына ассигнованиеләү кулланылмый торган 

хәлдәге мәдәни мирас объектларын кертү, файдаланмый торган мәдәни мирас 

объекты 29 июнендәге 2015 елның 646 номерлы «Мәдәни мирас объектларын 

кертү критерияләрын раслау турында, Россия Федерациясе халыкларының бердәм 

дәүләт реестрына кертелгән файдаланылмый торган мәдәни мирас объектларын 

(тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен)  Россия Федерациясе Хөкүмәте карарында 

расланган буенча, баш тарту өчен сәбәп нигезе булып тора дип таныла. 

8. Әлеге тәртипнең 6 пунктында курсәтелгән буенча, Башкарма комитеты, үз 

компетенциясе чикләрендә, шартнамә проектынын мәдәни мирас объектлары 

турындагы закон таләпләренә туры килүен карый һәм шартнамә проектын 

килештерә йә килештерүгә мотивацияләнгән кире кагу җавабып җибәрә.  



Аның, мәдәни мирас объектлары турындагы законнары таләпләренә туры 

килмәү, Башкарма комитетына шартнамә проектын килештерүгә баш тарту нигезе 

булып тора.  

Әгәрдә, 30 эш көне дәвамында, Башкарма комитетынынан проекты 

килештерү (килештерүдән баш тарту) турында мәгълүмат кермәсә, бу очракта 

шартнамә проекты килештерелгән дип санала.  

9. Мәдәни мирас объекты 49 елга кадәр арендага бирелә. 

10. Аукцион үткәрү турындагы мәгълүмат, Россия Федерациясе Хөкүмәте 

билгеләнгәнчә, Интернетның, мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең, аукцион 

үткәрү өчен мәгълүмат урнаштыру турындагы рәсми сайтында урнаштырыла. 

11. Россия Федерациясе законнарыннан каралган тыш, аукцион үткәрү 

турындагы мәгълүмат составында, башка мәгълүмат урнаштырылуы каралган:  

мәдәни мирас объектының техник торышы турындагы мәгълүмат, аны 73-ФЗ 

номерлы Федераль законынын  47.6 мәкәләсе нигезендәге саклау йөкләмәсенә 

билгеләнгән предмет тасвирлауларына туры килүе; 

 договор проекты; 

 мәдәни мирас объектын саклап калу өчен төп эшләр исемлеге; 

мәдәни мирас объектын саклап калу эшен үткәрү арендатор йөкләмәсе булып 

тора, күрсәтелгән мәдәни мирас объекты арендага, җиде ел дәвамыннан да 

артыграк булмаган вакыт эчендә җибәрәләр, шул исәптән әзерләү вакыты һәм 

килештерү проект документларын саклап калу буенча мәдәни мирас объекты да 

ике елдан артыграк булмаган вакыт эчендә җибәрелә; 

арендачы йөкләмәсе булып, арендодательга мәдәни мирас объектының, 

мәдәни мирас объектын саклап калу өчен билгеләнгән эш бәясе буенча(35 

проценттан да ким тугел), саклап калу эш вазыфаларын башкару өчен, законга 

бәйсез гарантия тәкъдим итү (алга таба - бәйсез гарантия) булып тора. 

12. Аукционда канташырга кертү өчен баш тарту нигезе булып түбәндәге 

шартларның берсе тора: 

- башка мәдәни мирас, шул исәптән канәгатьләндермәслек хәлдәге объект 

торышы буенча, килешүдә каралган  буенча аренда түләве кертү өчен 2 (ике) һәм 

артык чор бурычы булса, арендатор булып мөрәҗәгать итүче чыкса; 

- Россия Федерациясе законнары нигезендә бурычларның түләү срогын 

үтәлеше буенча, Россия Федерациясенең бюджет системасының бюджет 

салымнары, җыемнары һәм башка мәҗбүри түләүләре буенча бурычлары булган 

очракта; 

- мөрәҗәгать итүче арендатор яки милекчесе булып, Министрстводан 

бирелгән документлар буенча, 73-ФЗ номерлы Федераль законың 47.6 мәкәләсендә 

билгеләнгән, сакчылык йөкләмәләрен бозу очракларын ачыклаган вакытта, башка 

мәдәни мирас объекты шул исәптән канәгатьләндермәслек хәлдә булмаган очракта. 

13. Әлеге законның 1 Чын Якынча тәртибе нигезендә льготалы аренда түләве 

билгеләнә, Россия Федерациясе халыкларының, бердәм дәүләт реестрына 

кертелгән (тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен), кулланылмый торган, муниципаль 

милекнең, мәдәни мирас объектларына карата ташламалы аренда кагыйдәләре 

тәртибен билгели. 

14. Арендатор, мәдәни мирас объектын саклап калу вазыйфалары эшен, 

мәдәни мирас объектын арендага биргән көннән, җиде ел дәвамынаннан да 



артыграк булмаган вакыт эчендә тулысынча үткәрү очрагында, Россия 

Федерациясе законнары шарты нигезендә арендодательгә биш көн өчендә язмача 

белдегү кагәзе җибәреп, арендадагы милкенә субарендага (поднаемга) хокукы 

бирелә. 

15. Арендатор, мәдәни мирас объектын саклап калу буенча, курсәтельгән, ике 

ел дәвамынаннан да артыграк булмаган вакыт эчендә, аны арендага бирү йә мәдәни 

мирас объектын саклау калу вазыйфалары эшен, мәдәни мирас объектын арендага 

биргән көннән, җиде ел дәвамынаннан да артыграк булмаган вакыт эчендә, билгеле 

шартлар булганда башкармаса, арендачы биш көн өчендә арендаторга шартнамәне 

берьяклы өзү турында хәбәрнамә җибәрә. 

Әгәр дә арендатор аркасында  килеп чыккан сабәпләр буенча, мәдәни мирас 

объектларын саклап калу буенча проект документларын  әзерләү йә мәдәни мирас 

объектын саклап калу вазыйфалары буенча эшләр башкарылмаса, шартнамәне 

өзгәндә, бәйсез гарантияләр суммасы түләүләрен, арендодатель алынырга тиеш. 

  Әгәрдә, арендатор белән, бәйсез гарантияләр бирү буенча йөкләмәләр 

үтәлмәсә, Россия Федерациясе законы, шулай ук башка закон һәм килешү 

нигезендә, арендодатель килешүне берьяклы өзу тәртибенә алынырга мөмкин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


