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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЦ «КРУГЛОЕ ПОЛЕ АВЫЛ 
ЖЦРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ МИЛКЕНДЭ БУЛГАН, ©ЧЕНЧЕ ЗАТЛАРНЫН (КЕЧЕ ЬЭМ 

УРТА ЭШМЭКЭРЛЕКСУБЪЕКТЛАРЬШЬЩМЭЛКЭТХОКУКЛАРЫННАН ТЫШ) ОЗАК СРОКЛЫ 
НИГЕЗДЭ КЕЧЕ ЬЭМ УРТА ЭШМвКЭРЛЕК СУБЪЕКТЛАРЫНА ФАЙДАЛАНУГА БИРУ ОЧЕН, 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН, "КРУГЛОЕ ПОЛЕ АВЫЛ 

ЖЦРЛЕГЕ" МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ МИЛКЕНДЭ БУЛГАН МЭЛКвТ ИСЕМЛЕГЕНЭ КЕРТЕЛГОН 
МУНИЦИПАЛЬ М9ЛКЭТНЕ АРЕНДАГА БИРУ ТЭРТИБЕН РАСЛАУ ТУРЫНДА» 

•_±j J l I «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 
елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы 
муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге Уставы, Татарстан Республикасы 
Круглое Поле муниципаль районы Советы нигезендэ, аренда шартларында муниципаль 
милекне нэтижэле файдалануны тээмин иту, кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына 
мелкэти ярдэм курсэту максатларында, Татарстан Республикасы муниципаль районы 
Круглое Поле авыл жирлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы, 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Хекумэте Документлар TP Хекумэте карарлары TP Хекумэте 
карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районыныц» Круглое Поле авыл жирлеге "муниципаль берэмлегенен кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына озак сроклы нигездэ файдалануга биру очен муниципаль мелкэт 
исемлегенэ кертелгэн муниципаль милекне арендага биру тэртибен раслау турында". 

2. Элеге карарны Круглое Поле авыл жирлегенец мэгьлумати стендларында игълан итэргэ. 
3. Элеге карарны «Якты юл» («Якты юл») басмасында,Татарстан Республикасы хокукый 

мэгълумат рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru) Ьэм Тукай муниципаль районыныц рэсми 
сайты нда урнаштырга 

4. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан соц (халыкка игълан ителгэннэн соц) уз кеченэ 
керэ. 

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Тукай муниципаль районы Круглое Поле 
авыл жирлеге Советыныц Бюджет, салымнар, финанслар Ьэм икътисад буенча даими комиссиягэ 
иеклэргэ. 

Муниципаль берэмлек башлыгы, 
Совет Рэисе Э.Р. Низамиева 

mailto:Krpol.Tuk@tatar.ru
mailto:Krpol.Tuk@tatar.ru


Карарга кушымта 
Круглое Поле авыл жирлеге советы утырышы 
Тукай муниципаль районы 
Татарстан Республикасы 
2018 елныц 16 октябре. 

Тэртип 
муниципаль милекне арендага биру 

муниципаль мелкэт исемлегенэ кертелгэн Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районыныц " Круглое 
Поле авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге территориясе чюслэре тоташкан урында ирекле 

еченче затлар хокукларыннан (мелкэтеннэн тыш 
кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц хокуклары) 

кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына озак сроклы нигездэ файдалануга биру очен 

1. Гомуми нигезлэмэлэр 

1.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ "Озак вакытка нигездэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына (алга таба-кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц мелкэт 
хокукларыннан тыш) файдалануга биру очен муниципаль мелкэт исемлегенэ кертелгэн Татарстан 
Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлегенец муниципаль мелкэтен 
арендага биру тэртибен раслау турында" 2009 ел, 30 июль, 529 нчы карары - Тэртип) Россия 
Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми 
принциплары турында», «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында», 
«Конкуренцияне яклау Турында» федераль законнар, Россия Федерациясенец башка норматив 
хокукый актлары Ьэм Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлегенец муниципаль 
хокукый актлары нигезендэ эшлэнгэн. 

1.2. Исемлеккэ кертелгэн мелкэтнец хужасы-Тукай муниципаль районыныц «Круглое Поле авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге. 

1.3. Исемлекне формалаштыру, алып бару, мэжбури бастырып чыгару Тукай муниципаль районы 
Круглое Поле авьш жирлеге башкарма комитеты карары белэн билгелэнэ. 

1.4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ " Муниципаль милек исемлегенэ 
кертелгэн мелкэтне, еченче затларныц хокукларыннан ирекле рэвештэ, озак сроклы нигездэ кече 
Ьэм урта эшкуарлык субъектларына (алга таба - исемлек) файдалануга биру очен арендага биру 
процедурасын Ьэм мондый мелкэтне аренданыц ташламалы ставкалары буенча кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектларына арендага биру шартларын билгели. 1.5. Муниципаль милекне 
арендалаучы булып Тукай муниципаль районыныц «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге муниципаль милек хужасы вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру вэкалэтле орган тора. 

1.1. Исемлеккэ кертелгэн мелкэт арендаторлары булып, «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта 
эшкуарлыкны устеру турында " 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендэ социаль эЬэмиятле эшчэнлек терлэре белэн шегыльлэнуче кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары тора ала. 

2. Муниципаль милекне арендага биру 



2.1. Исемлеккэ кертелгэн мелкэтне арендалау килешмэлэре тезу нэтижэлэре буенча ачык аукцион 
формасында башкарыла. Милек арендатор белэн мондый килешуне тезу, килешудэ башкасы 
билгелэнмэгэн булса, килешунец гамэлдэ булу срогы, тубэндэге шартларны бер ук вакытта 
утэгэндэ, Россия Федерациясе законнары белэн чиклэнмэгэн булса, сатуларны уткэрмичэ гамэлгэ 
ашырыла: 

1) аренда тулэве кулэме, эгэр Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, 
Россия Федерациясендэ бэялэу эшчэнлеген жайга салучы законнар нигезендэ башкарыла торгам 
объектный базар бэясен бэялэу нэтижэлэре буенча, ташламалар кулланмыйча билгелэнэ; 

2) милекне арендалау шартнамэсен яцадан рэсмилэштерэ торган минималь срок еч елдан да ким 
булмаска тиеш. Срок арендатор гаризасы нигезендэ генэ кимергэ мемкин. 

Арендодатель арендаторга, тубэндэге очраклардан тыш, милекне арендалау килешуенец яца 
вакытына тезудэн баш тартырга хокуклы тугел: 

1) мелкэт белэн эш итунец башка тэртибен куздэ тоткан карар кабул игу; 

2) арендаторда неустойкалар (штрафлар, пенялар) исэплэнгэн аренда тулэве буенча аренда тулэве 
шартнамэсе белэн билгелэнгэн бер тапкыр аренда тулэве кулэменнэн (штрафлар. пенялар) 
артыграк кулэмдэ бурыч булу; 

3) Россия Федерациясе законнарын бозып, жир кишэрлеген максатчан билгелэу Ьэм файдалану 
буенча жир участогыныцхсэтудэн файдалану. 

2.2. Арендодатель сатуны оештыру Ьэм уткэру буенча функциялэр башкара. 

Арендодатель килешу нигезендэ сэудэ оештыру Ьэм уткэру функциялэрен гамэлгэ ашыру очен 
юридик зат (м ахсусл аштырылган оешма) жэлеп итэргэ хокуклы. 

2.3. Сэудэ уткэру, исемлеккэ кертелгэн мелкэтне арендалау шартнамэлэрен тезу, сату нэтижэлэре 
буенча гамэлдэге законнарда билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла. 

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

2.5. Исемлеккэ кертелгэн муниципаль милек арендаторы еченче затларга аренда шартнамэсе 
буенча уз хокукларын Ьэм бурычларын тапшырырга, Н1ул исэптэн субаренд шартнамэлэрен 
тезергэ, мелкэткэ хокукны читлэштерергэ, тикшеручелэр тарафыннан муниципаль милекне 
арендалау шартнамэсе буенча арендаторга бирелгэн мелкэти хокукларга йоклэмэ бирелергэ 
мемкин булган гамэллэр кылырга хокуклы тугел. 

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

3. Аренда хакы Ьэм аны керту тэртибе 

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



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

3.3. Аренда тулэве кулэме коммуналь хезмэтлэр очен тулэугэ, техник хезмэт курсэту, арендага 
бирелгэн мелкэтне саклауга Ьэм бирелгэн мелкэтне карал тотуга Ьэм эксплуатаниялэугэ бэйле 
рэвештэ барлыкка килэ торган башка чыгымнарны, шулай ук мелкэтне мэжбури иминлэштеругэ 
чыгымнарны, жир кишэрлегеннэн файдаланган ечен тулэуне уз эченэ алмый. 

4.4. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районыныц «Круглое Поле авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге эшчэнлегенец естенлекле терлэре тарафыннан билгелэнгэн Ьэм Россия 
Федерациясенец социаль эЬэмиятле эшчэнлек терлэре белэн шегыльлэнуче кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектларына, Татарстан Республикасыныц дэулэт программалары 
(подпрограммалары), муниципаль программалар (подпрограммалар) белэн билгелэнгэн башка 
эшчэнлек терлэре белэн шегыльлэнуче кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына мелкэт арендасы 
очен тулэу буенча ташлама бирелэ. Курсэтелгэн ташлама тубэндэгелэрнен аренда тулэве 
билгелэудэн гыйбарэт: 

аренданьщ беренче елында-сэудэ нэтижэлэре буенча билгелэнгэн аренда тулэве кулэменец О 
проценты; 

аренданын икенче елында-сэудэ нэтижэлэре буенча билгелэнгэн аренда тулэве кулэменен О 
проценты; 

аренданын еченче елында-сэудэ нэтижэлэре буенча билгелэнгэн аренда тулэве кулэменен 25 
проценты; 

аренданын дуртенче елында-сэудэ нэтижэлэре буенча билгелэнгэн аренда тулэве кулэменен 50 
проценты; 

аренданын бишенче елында-сэудэ нэтижэлэре буенча билгелэнгэн аренда тулэве кулэменен 75 
проценты. 

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

3.6. Молкэткэ карата твзелгэн Ьэм социаль эЬэмиятле эшчэнлек терлэре белэн шегыльлэнуче кече 
Ьэм урта эшкуарлык субъектларына бирелгэн аренда шартнамэсен вакытыннан алда езгэн 
очракта, арендатор 3.4 пунктында каралган критерийларга туры килми торган очракта аренда 
шартнамэсе буенча йеклэмэлэренец арендатор тарафыннан утэлмэве сэбэпле, аренда шартнамэсе 
буенча йеклэмэлэрнец арендатор тарафыннан утэлмэве сэбэпле. муниципаль милектэн факттагы 
файдалану вакыты, сату нэтижэлэре буенча килешуцэ билгелэнгэн аренда бэясеннэн 100 процент 
кулэмендэ тулэнергэ тиеш. 

3.7. Муниципаль милекне файдаланган ечен аренда тулэве Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районыныц " Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге бюджеты на 
кучерелэ. 


