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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц муниципаль мелкэте 
исемлегенэ кертелгэн, еченче затлар хокукларыннан ирекле (хужалык алый бару 

хокукыннан, оператив идарэ хокукыннан тыш), йэм (яисэ) кече йэм урта эшкуарлык 
субъектларына озак сроклы нигездэ файдалануга биру ечен) хуплау, шул исэптэн 

шэхси ярдэмче хужалык алып бару, яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак 
тезелеше ечен билгелэнгэн жир кишэрлеклэреннэн тыш), Татарстан Республикасы 
Питрэч муниципаль районы муниципаль милегенэ кертелгэн жир кишэрлеклэрен

арендага биру Тэртибен раслау турында

Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендэ жирле 
узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 
131-ФЗ номерлы федераль закон, «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта 
эшкуарлыкны устеру турында» 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль 
закон, «Кендэшлекне яклау турында» 2006 елныц 26 июлендэге 135-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ муниципаль мелкэтне нэтижэле файдалануны тээмин иту 
максатларында Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында», Татарстан 
Республикасы Питрэч муниципаль районы Уставы белэн Татарстан Республикасы 
Питрэч муниципаль районы Советы карар кабул итте:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан 
Республикасы Питрэч муниципаль районыныц муниципаль милеген, шул исэптэн 
Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц муниципаль милеге 
исемлегенэ кертелгэн жир кишэрлеклэрен (хужалык алып бару хокукыннан, 
оператив идарэ иту хокукыннан тыш), шэхси ярдэмче хужалык алып бару, 
яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак тезелешен алып бару ечен билгелэнгэн жир 
кишэрлеклэреннэн тыш) арендага биру тэртибен (хужалык алып бару хокукыннан, 
оператив идарэ иту хокукыннан тыш) расларга, Ьэм (яисэ) кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына озак сроклы нигездэ файдалануга биру ечен) Тэртибен хупларга.

2. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Советыныц 2017 елныц
15 мартындагы 90 номерлы «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль
районыныц муниципаль мелкэтен арендага биру тэртибен (жир кишэрлеклэреннэн 
тыш), еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц 
мелкэт хокукларыннан тыш) ирекле файдалану тэртибен раслау турында» карарын 
уз кечен югалткан дип танырга.

3. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Советыныц 2017 елныц
15 мартындагы 90 номерлы «Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль
районыныц муниципаль мелкэтен арендага биру тэртибен (жир кишэрлеклэреннэн



тыш), еченче затлар хокукларыннан (кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц 
мвлкэт хокукларыннан тыш) ирекле файдалану тэртибен раслау турында» карарын 
уз кочен югалткан дип танырга.

4. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында (http:pravo.tatarstan.ru) Ьэм Питрэч муниципаль районыньщ рэсми 
сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru ) бастырып чыгарырга (халыкка игълан итэргэ).

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы Питрэч 
муниципаль районы Советыныц жцрлеклэрнец жирле узидарэ органнары, 
законлылык, хокук тэртибе Ьэм регламент белэн хезмэттэшлек иту буенча даими 
комиссиягэ йеклэргэ.

Питрэч муниципаль районы башлыгы И.М. Кашапов

http://www.pestreci.tatarstan.ru
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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районыныц муниципаль мелкэте 
исемлегенэ кертелгэн, еченче затлар хокукларыннан ирекле (хужалык алый бару 

хокукыннан, оператив идарэ хокукыннан тыш), Ьэм (яисэ) кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына озак сроклы нигездэ файдалануга биру ечен) хуплау, шул исэптэн 

шэхси ярдэмче хужалык алый бару, яшелчэчелек, бакчачылык, шэхси торак 
тезелеше ечен билгелэнгэн жир кишэрлеклэреннэн тыш), Татарстан Республикасы 
Питрэч муниципаль районы муниципаль милегенэ кертелгэн жир кишэрлеклэрен

арендага биру Тэртибе

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан 
Республикасы Питрэч муниципаль районыныц муниципаль милке исемлегенэ 
кертелгэн жир кишэрлеклэрен, шул исэптэн шэхси ярдэмче хужалык алый бару ечен 
билгелэнгэн жир кишэрлеклэрен (шэхси ярдэмче хужалык алый бару, яшелчэчелек, 
бакчачылык, шэхси торак тезелешен алый бару ечен билгелэнгэн жир 
кишэрлеклэреннэн тыш), еченче затлар хокукларыннан (хужалык алып бару 
хокукыннан, оператив идарэ иту хокукыннан тыш) арендага биру тэртибен раслау 
турында, (алга таба-Тэртип) Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 
елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендэ 
кече йэм урта эшкуарлыкны устеру турында 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ 
номерлы Федераль закон, «Конкуренцияне яклау турында» 2006 елныц 26 июлендэге 
135-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясенец башка норматив хокукый 
актлары йэм Питрэч муниципаль районыныц муниципаль хокукый актлары белэн 
нигезендэ эшлэнгэн.

1.2. Исемлеккэ кертелгэн мелкэтнец хужасы булып Татарстан 
Республикасыныц Питрэч муниципаль районы тора.

1.3. Исемлекне формалаштыру, алып бару, мэжбури бастырып чыгару 
тэртибе Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Советы карары белэн 
билгелэнэ.

1.4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан 
Республикасы Питрэч муниципаль районыныц муниципаль мелкэте, еченче 
затларныц (хужалык алып бару хокукыннан, оператив идарэ иту хокукыннан, шулай 
ук кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц мелкэти хокукларыннан тыш), аны озак 
сроклы нигездэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына Ьэм оешмаларга билэу Ьэм 
(яисэ)файдалануга биру ечен, кече йэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын барлыкка китеруче инфраструктура (алга таба-исемлек) йэм



мондый мелкэт аренданыц ташламалы ставкалары буенча кече йэм урта эшкуарлык 
субъектларына арендага биру шартлары Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль 
районыныц муниципаль мелкэте исемлегенэ кертелгэн мелкэтне арендага биру 
процедурасын билгели.

1.5. Элеге Исемлеккэ кертелгэн жир кишэрлеклэрен арендага биру тэртибе 
йэм шартлары граждан законнары йэм жир законнары нигезендэ билгелэнэ.

1.6. Муниципаль милекне арендага алучы булып Татарстан Республикасы 
Питрэч муниципаль районыныц муниципаль милке милекчесе вэкалэтлэрен 
тормышка ашыру вэкалэтле орган тора.

1.7. Исемлеккэ кертелгэн мелкэт арендаторлары булып, «Россия 
Федерациясендэ кече йэм урта эшкуарлыкны устеру турында " 2007 елныц 24 
июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, эшчэнлекнец социаль 
эйэмиятле терлэре белэн шегыльлэнуче кече йэм урта эшкуарлык субъектлары яисэ 
билгелэнгэн муниципаль программалар (подпрограммалар) естенлекле эшчэнлек 
терлэре белэн шегыльлэнуче кече йэм урта эшкуарлык субъектлары тора ала.

1.8. Эшчэнлекнец социаль эйэмиятле терлэре Питрэч муниципаль районы 
территориясендэ эшчэнлекнец естенлекле терлэрен куздэ тоткан муниципаль 
программалар (подпрограммалар) булмаган очракта Татарстан Республикасы Питрэч 
муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ.

2. Муниципаль милекне арендага биру

2.1. Исемлеккэ кертелгэн мелкэтне арендалау килешмэлэре тезу нэтижэлэре 
буенча ачык аукцион формасында башкарыла.

2.2. Арендодатель сатуны оештыру йэм уткэру буенча функциялэр башкара.
2.3. Сэудэ уткэру нэтижэлэре буенча «Конкуренцияне яклау турында» 2006 

елныц 26 июлендэге 135-ФЗ номерлы Федераль закон белэн билгелэнгэн тэртиптэ 
исемлеккэ кертелгэн кучемсез милекне сату, арендалау килешмэлэре тезу гамэлгэ 
ашырыла.

2.4. Сатуларда катнашуга гаризалар биру, гаризага теркэлгэн документларга 
талэплэр, сатуларда катнашудан баш тарту нигезлэре аукцион турында документлар 
белэн билгелэнэ.

2.5. Курсэтелгэн исемлеккэ кертелгэн муниципаль мелкэтне «дэулэт яисэ
муниципаль милектэ булган йэм Арендалана торган кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектлары милкендэге кучемсез мелкэтне алу узенчэлеклэре турында Ьэм Россия 
Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында " 2008 елныц 22 
июлендэге 159-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектлары милкенэ тулэусез читлэштерудэн тыш, сату тыела, Россия Федерациясе 
Жир кодексыныц 39.3 статьясындагы 2 пунктыныц 6, 8 Ьэм 9 пунктлары.
Курсэтелгэн мелкэткэ карата шулай ук алардан файдалану хокукларын яцадан алу, 
алардан файдалану хокукын залогка тапшыру Ьэм мондый мелкэтдэн файдалану 
хокукын телэсэ кайсы хужалык эшчэнлегенец башка субъектларыныц устав 
капиталына керту, мондый мелкэтне арендалау киленгулэре буенча хокукларны Ьэм 
бурычларын еченче затларга тапшыру (яцадан рэсмилэштеру), мондый мелкэтне 
кече йэм урта эшкуарлык субъектларына тапшыру, мондый мелкэтне кече Ьэм урта



эшкуарлык субъектларына ярдэм инфраструктурасын тезуче оешмалар тарафыннан 
субарендага тапшырудан тыш, эгэр субарендада «Конкуренцияне яклау турында» 
2006 елныц 26 июлендэге 135-ФЗ номерлы Федераль законныц 17.1 статьясындагы 
1 елешенец 14 пунктында каралган мелкэт бирелэ икэн субарендага тапшыру тыела.

2.6. Арендатор муниципаль мелкэтне «Россия Федерациясендэ кече Иэм урта 
эшкуарлыкны устеру турында» 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль 
законда билгелэнгэн тыюларны утэу шарты белэн максатчан билгелэнеше буенча 
гына файдаланырга тиеш.

Аренда хакы Иэм аны керту тэртибе

3.1. Исемлеккэ кертелгэн мелкэтне арендалау килешмэлэре очен муниципаль 
милек ечен аренда тулэве кулэме сату нэтижэлэре буенча билгелэнэ.

3.2. Аренда килешуенец баншангыч бэясе бэялэу эшчэнлеге турында Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ эзерлэнгэн аренда тулэвенец базар бэясен бэялэу 
турындагы хисап нигезендэ билгелэнэ.

3.3. Исемлеккэ кертелгэн мелкэтне арендалау шартнамэсен тезегэндэ, биш 
елга аренда тулэве арендатор тарафыннан кертелэ:

- аренданыц беренче елында - аренда килеигуендэ билгелэнгэн аренда тулэве 
кулэменец 0 проценты;

- аренданыц икенче елында - аренда килеигуендэ билгелэнгэн аренда тулэве 
кулэменец 0 проценты;

- аренданыц еченче елында-аренда килеигуендэ билгелэнгэн аренда тулэве 
кулэменец 25 проценты;

- аренданыц дуртенче елында-аренда килешуендэ билгелэнгэн аренда тулэве 
кулэменец 50 проценты;

- аренданыц бишенче елында-аренда килешуендэ билгелэнгэн аренда тулэве 
кулэменец 75 проценты.

3.4. Исемлеккэ кертелгэн мелкэтне арендалау шартнамэсен тезегэндэ яца 
срокка аренда тулэве арендатор тарафыннан 100 процент кулэмендэ кертелэ.

3.5. Шартнамэне вакытыннан алда езгэн очракта, арендаторга сатуларны 
уткэру нэтижэлэре буенча билгелэнгэн базар бэясеннэн чыгып, мелкэт белэн 
файдалану вакытын тулы кулэмдэ тулэргэ кирэк.

3.6. Шартнамэне вакытыннан алда езгэн очракта, арендаторга сатуларны 
уткэру нэтижэлэре буенча билгелэнгэн базар бэясеннэн чыгып, мелкэт белэн 
файдалану вакытын тулы кулэмдэ тулэргэ кирэк.


