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 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ «БҼТКЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ МИЛКЕНДҼ БУЛГАН, ҾЧЕНЧЕ ЗАТЛАРНЫҢ (КЕЧЕ ҺҼМ УРТА 

ЭШМҼКҼРЛЕК СУБЪЕКТЛАРЫНЫҢ МҾЛКҼТ ХОКУКЛАРЫННАН ТЫШ) ОЗАК СРОКЛЫ НИГЕЗДҼ 

КЕЧЕ ҺҼМ УРТА ЭШМҼКҼРЛЕК СУБЪЕКТЛАРЫНА ФАЙДАЛАНУГА БИРҤ ҾЧЕН, ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ " БҼТКЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ" МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРҼМЛЕГЕ МИЛКЕНДҼ БУЛГАН МҾЛКҼТ ИСЕМЛЕГЕНҼ КЕРТЕЛГҼН МУНИЦИПАЛЬ 

МҾЛКҼТНЕ АРЕНДАГА БИРҤ ТҼРТИБЕН РАСЛАУ ТУРЫНДА " 2008 ЕЛ, 13» 

 

«Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ турында» 2007 елның 24 июлендҽге 

209-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы муниципаль районы Бҽтке авыл 

җирлеге Уставы, Татарстан Республикасы  Бҽтке муниципаль районы Советы нигезендҽ, аренда 

шартларында муниципаль милекне нҽтиҗҽле файдалануны тҽэмин итҥ, кече һҽм урта эшкуарлык 

субъектларына мҿлкҽти ярдҽм кҥрсҽтҥ максатларында , 

 

                                                        Карар: 

1.    Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районының» Бҽтке авыл җирлеге "муниципаль 

берҽмлегенең кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына озак сроклы нигездҽ файдалануга бирҥ 

ҿчен муниципаль милек исемлегенҽ кертелгҽн муниципаль милекне арендага бирҥ тҽртибен 

раслау турында" 2009 ел, 30 июль, 529 нчы карары 

2. Ҽлеге карарны Бҽтке авыл җирлегенең мҽгълҥмати стендларында игълан итҽргҽ. 

3. Ҽлеге карарны   «Якты юл» («Якты юл») басмасында,Татарстан Республикасы хокукый 

мҽгълҥмат рҽсми порталында (pravo.tatarstan.ru) һҽм Тукай муниципаль районының рҽсми 

сайтында  урнаштырга   

4. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан ителгҽннҽн соң) ҥз кҿченҽ керҽ. 

4. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан ителгҽннҽн соң) ҥз кҿченҽ керҽ. 

5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Тукай муниципаль районы Бҽтке авыл җирлеге 

Советының Бюджет, салымнар, финанслар һҽм икътисад буенча даими комиссиягҽ йҿклҽргҽ. 

Муниципаль берҽмлек башлыгы, 

Совет Рҽисе                                                                    М.А.Ионычев 



Карарга кушымта 

Бҽтке авыл җирлеге советы утырышы  

Тукай муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 

2018 елның 31октябре. 

 

 

Тҽртип 

муниципаль милекне арендага бирҥ 

муниципаль мҿлкҽт исемлегенҽ кертелгҽн Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районының 

" Бҽтке авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге территориясе чиклҽре тоташкан урында ирекле 

ҿченче затлар хокукларыннан (мҿлкҽтеннҽн тыш 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларының хокуклары) 

кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына озак сроклы нигездҽ файдалануга бирҥ ҿчен 

 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

1.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Озак вакытка нигездҽ кече һҽм урта 

эшмҽкҽрлек субъектларына (алга таба-кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларының мҿлкҽт 

хокукларыннан тыш) файдалануга бирҥ ҿчен муниципаль мҿлкҽт исемлегенҽ кертелгҽн Татарстан 

Республикасы Тукай муниципаль районы Бҽтке авыл җирлегенең муниципаль мҿлкҽтен арендага 

бирҥ тҽртибен раслау турында" 2009 ел, 30 июль, 529 нчы карары - Тҽртип) Россия Федерациясе 

Граждан кодексы, «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында», «Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ турында», 

«Конкуренцияне яклау Турында» федераль законнар, Россия Федерациясенең башка норматив 

хокукый актлары һҽм Тукай муниципаль районы Бҽтке авыл җирлегенең муниципаль хокукый 

актлары нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

1.2. Исемлеккҽ кертелгҽн мҿлкҽтнең хуҗасы-Тукай муниципаль районының « Бҽтке авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге. 

1.3. Исемлекне формалаштыру, алып бару, мҽҗбҥри бастырып чыгару Тукай муниципаль районы 

Бҽтке авыл җирлеге башкарма комитеты карары белҽн билгелҽнҽ. 

1.4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Муниципаль милек исемлегенҽ 

кертелгҽн мҿлкҽтне, ҿченче затларның хокукларыннан ирекле рҽвештҽ, озак сроклы нигездҽ кече 

һҽм урта эшкуарлык субъектларына (алга таба – исемлек) файдалануга бирҥ ҿчен арендага бирҥ 

процедурасын һҽм мондый мҿлкҽтне аренданың ташламалы ставкалары буенча кече һҽм урта 

эшкуарлык субъектларына арендага бирҥ шартларын билгели. 1.5. Муниципаль милекне 



арендалаучы булып Тукай муниципаль районының « Бҽтке авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге 

муниципаль милек хуҗасы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру вҽкалҽтле орган тора. 

1.1. Исемлеккҽ кертелгҽн мҿлкҽт арендаторлары булып, «Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта 

эшкуарлыкны ҥстерҥ турында " 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ социаль ҽһҽмиятле эшчҽнлек тҿрлҽре белҽн шҿгыльлҽнҥче кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 

субъектлары тора ала. 

 

2. Муниципаль милекне арендага бирҥ 

 

2.1. Исемлеккҽ кертелгҽн мҿлкҽтне арендалау килешмҽлҽре тҿзҥ нҽтиҗҽлҽре буенча ачык аукцион 

формасында башкарыла. Милек арендатор белҽн мондый килешҥне тҿзҥ, килешҥдҽ башкасы 

билгелҽнмҽгҽн булса, килешҥнең гамҽлдҽ булу срогы, тҥбҽндҽге шартларны бер ҥк вакытта 

ҥтҽгҽндҽ, Россия Федерациясе законнары белҽн чиклҽнмҽгҽн булса, сатуларны ҥткҽрмичҽ гамҽлгҽ 

ашырыла: 

1) аренда тҥлҽве кҥлҽме, ҽгҽр Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, 

Россия Федерациясендҽ бҽялҽҥ эшчҽнлеген җайга салучы законнар нигезендҽ башкарыла торган 

объектның базар бҽясен бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча, ташламалар кулланмыйча билгелҽнҽ; 

2) милекне арендалау шартнамҽсен яңадан рҽсмилҽштерҽ торган минималь срок ҿч елдан да ким 

булмаска тиеш. Срок арендатор гаризасы нигезендҽ генҽ кимергҽ мҿмкин. 

Арендодатель арендаторга, тҥбҽндҽге очраклардан тыш, милекне арендалау килешҥенең яңа 

вакытына тҿзҥдҽн баш тартырга хокуклы тҥгел: 

1) мҿлкҽт белҽн эш итҥнең башка тҽртибен кҥздҽ тоткан карар кабул итҥ; 

2) арендаторда неустойкалар (штрафлар, пенялар) исҽплҽнгҽн аренда тҥлҽве буенча аренда тҥлҽве 

шартнамҽсе белҽн билгелҽнгҽн бер тапкыр аренда тҥлҽве кҥлҽменнҽн (штрафлар, пенялар) 

артыграк кҥлҽмдҽ бурыч булу; 

3) Россия Федерациясе законнарын бозып, җир кишҽрлеген максатчан билгелҽҥ һҽм файдалану 

буенча җир участогыныңхсҽтҥдҽн файдалану. 

2.2. Арендодатель сатуны оештыру һҽм ҥткҽрҥ буенча функциялҽр башкара. 

Арендодатель килешҥ нигезендҽ сҽҥдҽ оештыру һҽм ҥткҽрҥ функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

юридик зат (махсуслаштырылган оешма) җҽлеп итҽргҽ хокуклы. 

2.3. Сҽҥдҽ ҥткҽрҥ, исемлеккҽ кертелгҽн мҿлкҽтне арендалау шартнамҽлҽрен тҿзҥ, сату нҽтиҗҽлҽре 

буенча гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2.4. Сатуларда катнашуга гаризалар бирҥ, гаризага теркҽлгҽн документларга талҽплҽр, сатуларда 

катнашудан баш тарту нигезлҽре аукцион турында документлар белҽн билгелҽнҽ. 

2.5. Исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль милек арендаторы ҿченче затларга аренда шартнамҽсе 

буенча ҥз хокукларын һҽм бурычларын тапшырырга, шул исҽптҽн субаренд шартнамҽлҽрен 

тҿзергҽ, мҿлкҽткҽ хокукны читлҽштерергҽ, тикшерҥчелҽр тарафыннан муниципаль милекне 

арендалау шартнамҽсе буенча арендаторга бирелгҽн мҿлкҽти хокукларга йҿклҽмҽ бирелергҽ 

мҿмкин булган гамҽллҽр кылырга хокуклы тҥгел. 



2.6. Арендатор муниципаль мҿлкҽтне «Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ 

турында " 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн тыюларны 

ҥтҽҥ шарты белҽн максатчан билгелҽнеше буенча гына файдаланырга тиеш. 

 

3. Аренда хакы һҽм аны кертҥ тҽртибе 

 

3.1. Исемлеккҽ кертелгҽн мҿлкҽтне арендалау килешмҽлҽре ҿчен муниципаль милек ҿчен аренда 

тҥлҽве кҥлҽме сату нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнҽ. 

3.2. Аренда килешҥенең башлангыч бҽясе бҽялҽҥ эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн аренда тҥлҽвенең базар бҽясен бҽялҽҥ турындагы хисап нигезендҽ 

билгелҽнҽ. 

3.3. Аренда тҥлҽве кҥлҽме коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥгҽ, техник хезмҽт кҥрсҽтҥ, арендага 

бирелгҽн мҿлкҽтне саклауга һҽм бирелгҽн мҿлкҽтне карап тотуга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ бҽйле 

рҽвештҽ барлыкка килҽ торган башка чыгымнарны, шулай ук мҿлкҽтне мҽҗбҥри иминлҽштерҥгҽ 

чыгымнарны, җир кишҽрлегеннҽн файдаланган ҿчен тҥлҽҥне ҥз эченҽ алмый. 

4.4. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районының « Бҽтке авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге эшчҽнлегенең ҿстенлекле тҿрлҽре тарафыннан билгелҽнгҽн һҽм Россия Федерациясенең 

социаль ҽһҽмиятле эшчҽнлек тҿрлҽре белҽн шҿгыльлҽнҥче кече һҽм урта эшкуарлык 

субъектларына, Татарстан Республикасының дҽҥлҽт программалары (подпрограммалары), 

муниципаль программалар (подпрограммалар) белҽн билгелҽнгҽн башка эшчҽнлек тҿрлҽре белҽн 

шҿгыльлҽнҥче кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына мҿлкҽт арендасы ҿчен тҥлҽҥ буенча 

ташлама бирелҽ. Кҥрсҽтелгҽн ташлама тҥбҽндҽгелҽрнең аренда тҥлҽве билгелҽҥдҽн гыйбарҽт: 

аренданың беренче елында-сҽҥдҽ нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнгҽн аренда тҥлҽве кҥлҽменең 0 

проценты; 

аренданың икенче елында-сҽҥдҽ нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнгҽн аренда тҥлҽве кҥлҽменең 0 

проценты; 

аренданың ҿченче елында-сҽҥдҽ нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнгҽн аренда тҥлҽве кҥлҽменең 25 

проценты; 

аренданың дҥртенче елында-сҽҥдҽ нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнгҽн аренда тҥлҽве кҥлҽменең 50 

проценты; 

аренданың бишенче елында-сҽҥдҽ нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнгҽн аренда тҥлҽве кҥлҽменең 75 

проценты. 

3.5. Исемлеккҽ кертелгҽн мҿлкҽтне арендалау шартнамҽсен тҿзегҽндҽ яңа срокка аренда тҥлҽве 

арендатор тарафыннан 100 процент кҥлҽмендҽ кертелҽ. 

3.6. Мҿлкҽткҽ карата тҿзелгҽн һҽм социаль ҽһҽмиятле эшчҽнлек тҿрлҽре белҽн шҿгыльлҽнҥче кече 

һҽм урта эшкуарлык субъектларына бирелгҽн аренда шартнамҽсен вакытыннан алда ҿзгҽн 

очракта, арендатор 3.4 пунктында каралган критерийларга туры килми торган очракта аренда 

шартнамҽсе буенча йҿклҽмҽлҽренең арендатор тарафыннан ҥтҽлмҽве сҽбҽпле, аренда шартнамҽсе 

буенча йҿклҽмҽлҽрнең арендатор тарафыннан ҥтҽлмҽве сҽбҽпле. муниципаль милектҽн факттагы 



файдалану вакыты, сату нҽтиҗҽлҽре буенча килешҥдҽ билгелҽнгҽн аренда бҽясеннҽн 100 процент 

кҥлҽмендҽ тҥлҽнергҽ тиеш. 

3.7. Муниципаль милекне файдаланган ҿчен аренда тҥлҽве Татарстан Республикасы Тукай 

муниципаль районының " Бҽтке авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге бюджетына кҥчерелҽ. 

 

 


