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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«20» 11 2018 г. №796
Ютазы муниципаль районы 
территориясендэ стационар 
булмаган сэудэ объектларын/ 
жэмэгать туклануы объектларын 

урнаштыру хокукын сатып алу сату 
килешулэрен тезу хокукына ачык 
аукцион уткэру турында

2003 елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ ж,ирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 131-ФЭ номерлы федераль 
закон, 2009 елныц 28 декабрендэге «Россия Федерациясендэ сэудэ 
эшчэнлеген дэулэти ж,айга салу нигезлэре турында»гы 381-Ф3 номерлы 
Федераль закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2016 
елнын, 13 августындагы «Муниципаль милектэ булган ж,ирлэрдэ ьэм ж,ир 
кишэрлеклэрендэ, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн ж,ирлэрдэ ьэм ж,ир 
кишэрлеклэрендэ стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру 
Тэртибен раслау турында"гы 553 номерлы карары нигезендэ, Ютазы 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2018 елныц 6 февралендэге 
«Ютазы муниципаль районы территориясендэ стационар булмаган сэудэ 
объектларын ьэм (яки) ж,эмэгать туклануы объектларын урнаштыру ьэм 
демонтажлау тэртибе турында нигезлэмэне раслау турында»гы 72 номерлы 
карары, Ютазы муниципаль районы Уставы нигезендэ

1. Ютазы муниципаль районы территориясендэ стационар 
булмаган сэудэ объектларын ьэм (яки) ж,эмэгать туклануы объектларын 
урнаштыру хокукын сатып алу килешулэрен тезу хокукына ачык аукцион 
игълан итэргэ.

2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ 
стационар булмаган сэудэ объектларын ьэм (яки) объектларны урнаштыру вчен 
килешулэр тезу хокукына аукцион уткэру комиссиясен №1 кушымтага ярашлы 
твзергэ.

КАРАР БИРЭМ:



3. Расларга:
3.1. Ютазы муниципаль районы территориясендэ стационар булмаган 

сэудэ объектларын ьэм (яки) ж,эмэгать туклануы объектларын урнаштыру 
хокукын сатып алу-сату килешулэрен тезу хокукына ачык аукцион уткэру 
турында белдеруне;

3.2. 3 нче кушымтага ярашлы, Ютазы муниципаль районы 
территориясендэ стационар булмаган сэудэ объектларын ьэм (яки) >цэмэгать 
туклануы объектларын урнаштыру ечен килешулэр тезу хокукына аукцион 
документларын.

4. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
территориаль усеш булегенэ тэкъдим итэргэ:

4.1. ачык аукцион оештыру ьэм уткэру ечен кирэкле документларны эзерлэуне;
4.2. ачык аукцион уткэру ьэм нэти>цэлэре турында Ютазы муниципаль 

районыньщ рэсми сайтында http://jutaza.tatarstan.ru/rus/otkritiy-auktsion.htm адресы 
буенча мэгълумат урнаштырырга;

4.3. ачык аукцион уткэру нэтиж,элэре буенча ж,ицучелэр белэн Ютазы 
муниципаль районы территориясендэ стационар булмаган сэудэ 
объектларын ьэм (яки) ж,эмэгать туклануы объектларын урнаштыру 
хокукына килешутезергэ.

5. Элеге карарнын, утэлешен контрольдэ тотуны уз ж,аваплылыгыма
алам.

Ж,итэкче вазыйфаларын башкаручы 3. Н. Айтыкина

Е. 3. Абдуллина 
2-74-97

http://jutaza.tatarstan.ru/rus/otkritiy-auktsion.htm


Кушымта1
Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 
2018 елныц 20 ноябреннэн № 796

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ 
стационар булмаган сэудэ объектларын нэм (яки) объектларны урнаштыру ечен 
килешулэр тезу хокукына аукцион уткэру буенча Комиссия составы

Айтыкина Зилэ Наил кызы Ютазы муниципаль районы 
башкарма комитеты 
>цитэкчесенен, беренче 
урынбасары

Абдуллина Елена 
Зэйтун кызы

Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетынын, 
территориаль усеш булеге 
ж,итэкчесе - комиссия рэисе 
урынбасары

Хисмэтова Резедэ 
Мехэммэд кызы

Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты 
территориаль усеш булегенен, 
эйдэп баручы белгече - 
комиссия секретаре

Комиссия эгъзалары:
Вэлиева Лэйсэн 
Мицнияр кызы

Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетынын, 
территориаль усеш булеге 
начальнигы урынбасары

Мехэммэтова Руфия 
Габделмэ>цит кызы

Ютазы муниципаль районы 
Финанс-бюджет палатасы рэисе;

Рэкыйпов Руслан 
Равил улы

Ютазы муниципаль районы 
Советыныц юридик булеге 
начальнигы



Шмуровец Наталья Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты нын, сатып 
алулар секторы медире

Кушымта 2

Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына

2018 елныц 20 ноябре № 796

БЕЛДЕРУНАМЭ 
Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы территориясендэ стационар булмаган сэудэ объектларын ьэм 
(яки) щэмэгать туклануы объектларын урнаштыру вчен килешу тезу хокукына торглар уткэру

турында
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты, сатуларны 

оештыручы буларак, катнашучылар составы буенча ачык рэвештэ, стационар булмаган сэудэ 
объектын ьэм (яки) щэмэгать туклануы объектын урнаштыруга шартнамэ тезу хокукын сату буенча 
тэкъдимнэр бирунен, ачык формасында торглар уткэру турында игълан итэ.

Сату Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2018 елнын, 
6 февралендэ кабул ителгэн 72 номерлы «Ютазы муниципаль районы территориясендэ стационар 
булмаган сэудэ объектын ьэм (яки) щэмэгать туклануы объектын урнаштыру ьэм демонтажлау 
тэртибе турында нигезлэмэне раслау хакында» карары нигезендэ оештырылды ьэм 2018 елныц 25 
декабрендэ .Урыссу бистэсе, Пушкин ур., 38 йорт ( каб.№ 123) Мэскэу вакыты белэн 10.00 сэгатьтэ 
узачак.

Торглар предметы булып стационар булмаган сэудэ объектын ьэм (яки) щэмэгать туклануы 
объектын урнаштыру вчен килешу тезу хокукы тора, аукцион адымы, задаток билгелеа:

Урнаштыру урыны адресы 
ориентир

ТР, Ютазы муниципаль районы, 
Ютазы авылы, Совет урамы 
(базар территориясендэ).

Стационар булмаган 
объектный, мэйданы

32 кв. м.

Стационар булмаган 
объектный, тере

аерым урнашкан сэудэ киоскы

Хокук тере арендалау
Башлангыч бэясе, сум 
(естэмэ бэягэ салымнан 
башка)

2 200,0 сум



Аукционный, 5% 
кулэмендэ башлангыч 
бэясеннэн адымы, сум

110,0 сум.

Аукционда катнашу очен 
заявканы тээмин иту 
кулэме - башлангыч 
бэядэн 50%

1100,0 сум.

Гаризалар ьэм кирэкле документлар элеге карар басылып чыккан кеннэн башлап 
2018 елныц 20 декабренэ (кертеп)кадэр Мэскэу вакыты белэн 8.00 
сэгатьтэн 17.00 сэгатькэчэ(тешке аш вакыты 12.00 сэгатьтэн 13.00 
сэгатькэ кадэр) шимбэ иэм якшэмбедэн тыш, ТР, Ютазы районы, Урыссу 
бистэсе, Пушкин у р., 38 йорт ( каб. 123) адресы буенча кабул ителэ.

Курсэтелгэн сроктан сон, кергэн гаризалар иэм документлар ка pay га 
кабул и тел ми.

Аукционда катнашучыларны билгелэу квне - 2018 елныц 24 
декабрендэ, сэгатькэ кадэр.

Комиссия торгларда катнашучыларны тану яки беркетмэ нигезендэ 
рэсмилэштерелэ торган аукционда катнашудан баш тарту турында 
карар кабул итэ.

Барлык дэгъвачыларга да кабул ителгэн карар турында, килэсе эш 
квненнэн дэ соцга калмыйча, язма рэвештэ хэбэр ителэ.

Белешмэлэр ечен телефон: 8(85593) 2-74-97.

Кушымта 3
Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 
2018 елныц 20 ноябре № 796

Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районы территориясендэ стационар булмаган 

сэудэ объектларын ьэм (яки) щэмэгать туклануы объектларын 
урнаштыруга килешу тезу хокукына 

АУКЦИОН ДОКУМЕНТЛАРЫ

1.Аукцион уткэру турында гомуми нигезлэллэлэр

Элеге аукцион документлары Ютазы муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц 2018 елныц 6 февралендэге «Ютазы муниципаль районы 
территориясендэ стационар булмаган сэудэ объектларын Ьэм (яки) жэмэгать



туклануы объектларын урнаштыру Ьэм демонтажлау тэртибе турында 
нигезлэмэне раслау хакында»гы 66 номерлы карары нигезендэ, 2003 елньщ 6 
октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында»гы 131-ФЭ номерлы Федераль законга таянып, 2009 
елныц 28 декабрендэге «Россия Федерациясендэ сэудэ эшчэнлеген дэулэт 
жайга салуы нигезлэре турында " Э81-ФЗ номерлы Законы, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Муниципаль милектэ булган 
жирлэрдэ Ьэм жир кишэрлеклэрендэ, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн 
жирлэрдэ яки жир кишэрлеклэрендэ стационар булмаган сэудэ объектларын 
урнаштыру тэртибен раслау турында» 2016 ел, 13 август, 553 нче карары, 
Ютазы муниципаль районы Уставы белэн жайга салына.

Россия Федерациясенец гамэлдэге закончалыгы белэн жайга 
салынмаган елешендэ, аукцион уткэру элеге аукцион документлары белэн 
жайга салына.

Аукционны оештыручы:
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты.
Урнашкан урыны:
423950, ТР, Ютазы районы, Урыссу бис.,, Пушкин ур., 38 йорт 

(каб.123), телефон (85593) 2-74-97, телефон/факс 2-74-97.
Почта адресы:
423950, ТР, Ютазы районы, Урыссу бис., Пушкин ур., 38 йорт 

(каб.123)
Электрон почта адресы: terrjutaza@mail.ru

Элемтэ ечен:
Абдуллина Елена Зэйтун кызы, телефон (85593) 2-74-97 

Аукцион предметы:
Ютазы муниципаль районы территориясендэ стационар 

булмаган сэудэ объектларын ьэм (яки) м^эмэгать туклануы 
объектларын 5 елга урнаштыру ечен килешулэр тезу хокукы. 

Торглар формасы: 
ачык аукцион.
Аукционга 1 лот куелган.

Лот 1
Максатчан билгелэнеше Стационар булмаган сэудэ 

объектын урнаштыру ечен ж,ир 
кишэрлеге

mailto:terrjutaza@mail.ru


Стационар булмаган объект 
тере

Аерым урнашкан сэудэ киоскы

Стационар булмаган объектныц 
мэйданы

32 кв. м.

Адрес ориентиры ТР, Ютазы муниципаль 
районы, Ютазы авылы, Совет 
урамы (базар 
территориясендэ).

Башлангыч (минималь) бэя, 
естэмэ бэягэ салымнан тыш

2 200 сум ( 27.08.2018 ел, № 
5304-818 бэялэутурындагы 
хисап нигезендэ билгелэнгэн).

Аукцион адымы башлангыч (минималь) 
бэясеннэн 5% тэшкил итэ — 
лотныц бэясе -110,0 сум.

Задатка тэшкил итэ 1100,0 сум, лотныц 
(минималь) бэясеннэн 50%.

Аукцион уткэру турында белдеруне бастырып чыгару Ьэм 
урнаштыру вакыты:

Аукцион уткэру турында белдеру Ютазы муниципаль районы сайтында 
аукционда катнашу ечен гаризалар кабул иту тэмамланганчы, 30 кеннэн дэ 
ким булмаган вакыт эчендэ алдан урнаштырыла.

Аукцион документларын тапшыру тэртибе:
Аукцион уткэру кагыйдэлэре белэн Ютазы муниципаль районы 

сайтында аукцион документлары урнаштырылган кеннэн тубэндэге адрес 
буенча танышырга мемкин: http://jutaza.tatarstan.ru/rus/otkritiy-auktsion.htm.

Аукцион документациясен алырга - гаризалар кабул иту урыны буенча 
эш кеннэрендэ - 8 сэгатьтэн 17 сэгатькэ кадэр мемкин, тешке аш вакыты - 12 
дэн 13сэгатькэ кадэр.

Белешмэ ечен телефон: (88593) 2-74-97.

Аукционда катнашу ечен гариза биру тэртибе:
Аукционда катнашу ечен гариза бируче 423950, ТР, Ютазы районы, 

шэЬэр тибындагы Урыссу бистэсе, Пушкин ур., 38 (кабинет № 123) адресы 
буенча урнашкан Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетына 
(аукционны оештыручыга) билгелэнгэн урнэктэге гариза (1 нче кушымта) 2 
несхэдэ, тубэндэге документларны теркэп тапшыра:

Физик затлар ечен:
1. аукционда катнашу ечен аукцион турында документациядэ 

расланган тиешле формадагы гариза;

http://jutaza.tatarstan.ru/rus/otkritiy-auktsion.htm


2. фамилиясен, исемен, атасыньщ исемен, яшэу урынын Ьэм физик 
затньщ паспорт мэгълуматларын кертеп, мерэжэгать итуче турында тулы 
мэгълумат

3. алар исэптэ торган салым инспекциясе турында мэгълумат.
4. банк реквизитлары.
5. мерэжэгать итученец техник характеристикалары Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитетыныц норматив-хокукый актлары 
талэплэренэ туры килэ торган, шулай ук аукцион турындагы документлар 
талэплэренэ туры килэ торган стационар булмаган сэудэ объектларын Ьэм 
(яки) жэмэгать туклануы объектларын урнаштырырга вэгъдэ иткэн гарантия 
хаты.

6. шэхеснец заявка бируче исеменнэн эш итугэ хокукын раслаучы 
документ.

Шэхси эшмэкэрлэр ечен:
1. Аукционда катнашу ечен аукцион турында документациядэ 

расланган тиешле формадагы гариза;
2. Мерэжэгать итуче турында тулы мэгълумат, шул исэптэн шэхси 

эшмэкэрнец фамилиясен, исемен, атасыньщ исемен, яшэу урынын кертеп.
3. Банк реквизитлары;
4. Алар исэптэ торган салым инспекциясе турында мэгълумат;
5. Аукцион уткэру турында хэбэр урнаштырылган кенгэ кадэр бер 

айдан да иртэрэк булмаган вакыт эчендэ алынган Бердэм дэулэт шэхси 
эшмэкэрлэр реестрыннан тулы вземтэ.

6. Мерэжэгать итученец арбитраж судныц аны юридик зат буларак 
ликвидациялэу турында, шэхси эшмэкэрне банкрот дип тану Ьэм конкурс 
производствосы ачылуы турында карары булмавы, мерэжэгать итученец 
эшчэнлеген административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе 
кодексында каралган тэртиптэ туктату турында карарларныц булмавы 
турында гариза.

7. Ютазы муниципаль районы башкарма комитеты белэн тезелгэн 
стационар булмаган сэудэ объектларын Ьэм (яки) жэмэгать туклануы 
объектларын урнаштыруга килешулэр буенча Ютазы муниципаль районы 
бюджеты алдында вакыты узган бурычныц булмавы турында мэгълумат.

8. мерэжэгать итученец, техник характеристикалары Ютазы 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц норматив-хокукый актлары 
талэплэренэ туры килэ торган, шулай ук аукцион турындагы документлар 
талэплэренэ туры килэ торган стационар булмаган сэудэ объектларын Ьэм 
(яки) жэмэгать туклануы объектларын урнаштырырга вэгъдэ иткэн гарантия 
хаты.

9. Шэхеснец гариза бируче исеменнэн эш итэ алуын раслаган 
документ.

Юридик затлар ечен:



1. аукционда катнашу ечен аукцион турында документациядэ 
расланган тиешле формадагы гариза;

2. мерэжэгать итуче турында тулы мэгълумат, юридик затныц 
исемен Ьэм урнашу урынын да кертеп;

3. заявка бирученец салым тулэуче идентификацион номеры;
4. килешугэ имза куярга вэкалэтле затныц почта адресы; телефон; 

факс; электрон почта адресы; фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме Ьэм 
вазыйфасы;

5. килешулэргэ кул кую ечен вэкалэтле затныц вэкалэтлэрен раслаучы 
документ;

6. банк реквизитлары;
7. заявка бируче исеменнэн эш итэргэ вэкалэтле затны раслаучы 

документ;
8. Мерэжэгать итученец арбитраж судыныц аны юридик зат 

буларак ликвидациялэу турында, шэхси эшмэкэрне банкрот дип тану Ьэм 
конкурс производствосы ачылуы турында карары булмавы, мерэжэгать 
итученец эшчэнлеген административ хокук бозулар турында Россия 
Федерациясе кодексында каралган тэртиптэ туктату турында карарларныц 
булмавы турында гариза.

9. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты белэн тезелгэн 
стационар булмаган сэудэ объектларын Ьэм (яки) жэмэгать туклануы 
объектларын урнаштыруга килешулэр буенча Ютазы муниципаль районы 
бюджеты алдында вакыты узган бурычныц булмавы турында мэгълумат.

10. мерэжэгать итученец, техник характеристикалары Ютазы 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц норматив-хокукый актлары 
талэплэренэ туры килэ торган, шулай ук аукцион турындагы документлар 
талэплэренэ туры килэ торган стационар булмаган сэудэ объектларын Ьэм 
(яки) жэмэгать туклануы объектларын урнаштырырга вэгъдэ иткэн гарантия 
хаты.

Аукционда катнашу ечен гаризалар Ьэм кирэкле документлар элеге 
белдерунамэ басылып чыккан кеннэн соц торгларны оештыручы тарафыннан 
2018 елныц 20 декабренэ кадэр (бу кенне дэ кертеп), 8 сэгатьтэн 
17сэгатькэчэ ,шимбэ Ьэм якшэмбедэн тыш, кабул ителэ (тешке аш вакыты
-  12сэгатьтэн 13сэгатькэ кадэр), Урыссу бис., Пушкин ур., 38 йорт ( каб. № 
123) адресы буенча кабул ителэ.

Билгелэнгэн вакыт узгач кергэн гаризалар Ьэм документлар карауга 
кабул ителми.

Заявка бируче аукционный Ьэр предметына (лотына) карата аукционда 
катнашу га бары тик бер заявка гына бирергэ хокуклы.

Заявка бируче аукционда катнашуга язма рэвештэ гариза бирэ.
Текст ацлаешлы итеп бастырылырга тиеш. Документларда тезэтулэр, 

басма Ьэм вэкалэтле затныц имзасы белэн расланган тезэтулэрдэн тыш, 
рехсэт ителми.

Аукционда катнашу ечен заявка бируче тарафыннан тапшырылган 
документлар кире кайтарылмый.



Заявка бируче аукцион турында документларда курсэтелгэн гаризалар 
биру вакыты тэмамланганга кадэр гаризасын кире алырга хокуклы, бу хакта 
аукцион оештыручысына язмача белдерунамэ юллый.

Аукционны оештыручы, аукционны оештыручыга заявканы кире алу 
турында уведомление кергэн кеннэн соц биш эш кене эчендэ, элеге 
уведомлениене язучыныц задатогын кире кайтарырга тиеш була.

Аукционда катнашучыларга мэжбури талэплэр:
1) Заявка биручелэр ликвидация процессында тормаска, банкротлар 

дип танылмаска тиеш.
2) Заявка биручелэрнец Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитеты белэн тезелгэн стационар булмаган сэудэ объектларын 
урнаштыруга килешулэре буенча Ютазы муниципаль районы бюджетына 
бурычлары булмаска тиеш.

Задатка керту буенча талэплэр:
Задатка суммасы заявканы тапшырганчы, торглар уткэру турында 

хэбэр басылып чыккан кеннэн башлап, гаризалар кабул иту тэмамланган 
кенгэ кадэр, исэп-хисап счетына кертелэ.

Получатель: УФК по РТ (Палата имущ ественных и земельных 
отношений Ю тазинского муниципального района)

ИНН 1642004586/КПП 164201001
БИК 049205001, р/счет 40101810800000010001 в 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,
ОКТМО 92654151, КБК 803 111 05013 13 000 120

Заявка бируче тулэу поручениесендэге “Назначение платежа" юлында 
№ лот буенча аукционда катнашуга задаток дип курсэтэ .

Тулэу турында банк тамгасы белэн тулэу документыныц кучермэсе 
торгларны оештыручыга оештыручыга тапшырыла.

Задатка суммасы катнашучыга тубэндэге очракларда кире 
кайтарыла:

- заявкаларныц аларны кабул итунец билгелэнгэн вакыты 
тэмамланганнан соц керуе очрагында;

- заявка биручегэ аукционда катнашырга рехсэт ителмэгэндэ;
- эгэр катнашучы торгларда жицмэсэ;
- торглар узмаган дип табылганда;
- заявка бирученец заявкаларны карый башлаганга кадэр заявкасын 

кире алуы очрагында;
- аукцион оештыручыныц аукцион уткэрудэн баш тартуы очрагында.



Бу очракларда торгларны оештыручы аукцион катнашучысына 5 (биш) 
эш коне эчендэ задатка суммасын кире кайтарырга тиеш була.

Аукционда катнашу ечен гаризаларны карау датасы, вакыты hdM 
урыны, аукционда катнашучыларны билгелэу

Аукционда катнашучыларны билгелэу коне - 2018 елныц 24 декабре, 
17 сэгатькэ кадэр. Комиссия беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ торган 
дэгъвачыларны торгларда катнашучылар дип тану яки аукционда 
катнаштырудан баш тарту турында карар кабул итэ. Барлык дэгъвачыларга 
да , килэсе эш кененнэн дэ соцга калмыйча, кабул ителгэн карар турында 
язма рэвештэ хэбэр ителэ.

Белешмэлэр ечен телефон: 8 (88593) 2-74-97.

Заявка биручелэргэ аукционда катнашырга рехсэт ителми, 
шул очракта, эгэр:

Ликвидация процессында торсалар, банкрот дип танылсалар;
- аларныц милкенэ арест салынган булса Ьэм (яки) эшчэнлеге 

туктатылса;
- аукционда катнашу ечен заявканы билгелэнгэн тэртиптэ тээмин иту 

кертелмэгэн булса;
- Ютазы муниципаль районы бюджеты алдында стационар булмаган 

сэудэ объектларын Ьэм (яки) жэмэгать туклануы объектларын урнаштыруга 
килешулэр буенча кичектерелгэн бурычы булса;

- аукционда катнашуга заявка аукцион документациясе талэплэренэ 
туры килмэсэ, шул исэптэн мондый заявкада килешунец бэясе турында 
килешунец башлангыч бэясеннэн тубэнрэк бэя булган очракта ;

- Комиссия тарафыннан заявка бируче тапшырган документларда дерес 
булмаган мэгълумат булуы ачыкланса.

Аукцион комиссиясенец заявкаларны карау нэтижэлэре аукционда 
катнашу ечен заявкаларны карау беркетмэсенэ кертелэ.

Аукцион уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны:
Торглар Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2018 

елныц 6 февралендэ кабул ителгэн "Ютазы муниципаль районы 
территориясендэ стационар булмаган сэудэ объектларын Ьэм (яки) жэмэгать 
туклануы объектларын урнаштыру Ьэм демонтажлау тэртибе турында 
Нигезлэмэне раслау турында”гы 66 номерлы карары нигезендэ оештырыла 
Ьэм «25» декабрь кенне 10.00 сэгатьтэ, Урыссу бистэсе, Пушкин ур., 38 
йорт, (каб. № 123) адресы буенча уздырылачак.

Аукционда катнашучыларны теркэу датасы, вакыты Ьэм 
урыны:



Аукционда катнашучыларны теркэу 2018 елныц 25 декабрендэ ,ТР, 
Ютазы районы, шэЬэр тибындагы Урыссу бистэсе, Пушкин ур., 38 йорт,
(каб. № 123) адресы буенча уздырыла.

Аукцион жицучене билгелэу тэртибе:
Аукционда экицуче дип аукцион турында документация талэплэренэ 

туры килгэн, лотныц иц югары бэясен тэкьдим иткэн катнашучы санала. 
Аукцион нэти^элэре аукцион уткэру кенендэ ясала Ьэм аукцион уткэру 
кенендэ барлык катнашучы аукцион комиссиясе эгъзалары тарафыннан 
имзалана. Беркетмэ ике несхэдэ тезелэ, шуларныц берсе аукцион 
оештыручыда кала.

Аукционны оештыручы аукцион нэтиясэлэрен сайтта игълан иткэн 
кеннэн соц, биш эш кене эчендэ килешу проектларын эзерли, килешу 
проектларын Ьэм килешу проектларын Ьэм аукционда ж;ицученец максималь 
бэясе нигезендэ килешулэр буенча йеклэмэлэрне утэуне тээмин иту ечен 
счетны аукционда ж;ицучегэ жибэрэ.

Аныц дэвамында килешу проекты имзаланырга тиеш булган 
вакыт:

Аукционда ж;ицуче килешу проектларын Ьэм счетларны алган 
мизгелдэн 10 эш кене эчендэ аукцион оештыручыныц счетына килешулэр 
буенча йеклэмэлэрне утэуне тээмин иткэн сумманы кучерэ Ьэм вэкалэтле 
органга лотта каралган стационар булмаган сэудэ объектларын Ьэм (яки) 
лсэмэгать туклануы объектларын урнаштыруга кэгазь тердэ ике несхэдэ 
имзаланган килешулэр тапшыра.

Аукционны оештыручы еч эш кене дэвамында килешулэр буенча 
йеклэмэлэрне утэуне тээмин иткэн тулэуне, аукционный жицучесе 
тарафыннан барлык килешулэргэ имза салынуын раслый Ьэм ике яктан да 
имзаланган килешулэрнец бер несхэсен аукционда щщучегэ кире кайтара.

Аныц дэвамында аукционны оештыручы аукцион уткэрудэн 
баш тартырга Ьэм аукцион документациясенэ узгэрешлэр кертергэ 
хокуклы вакыт:

Аукционны оештыручы аукционны уздырудан, аукционда катнашу 
ечен гаризалар биру вакыты тэмамланганчы еч эш кененнэн дэ соцга 
калмыйча алдан, аукцион уткэрудэн баш тарту турында белдеруне Ютазы 
муниципаль районы сайтында урнаштырып, баш тартырга хокуклы.

Аукционны оештыручы уз инициативасы буенча яки аукцион 
турындагы документ нигезлэмэлэрен ацлату турында кергэн запроска 
ярашлы, аукцион уткэру турында белдеругэ Ьэм аукцион турында 
документациягэ узгэрешлэр керту турында карар кабул итэргэ хокуклы. 
Аукцион предметын узгэрту рехсэт ителми.



Кушымта 1 
Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты 
карары белэн расланган аукцион 

документларына карата

«__»___________ 2018 ел.____

Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районы 

территориясендэ 
стационар булмаган 

сэудэ объектларын Ьэм (яки) 
объектларны урнаштыру ечен 

килепгулэр тезу хокукына аукцион 
уткэру комиссиясе рэисенэ 

/ /

Ютазы муниципаль районы территориясендэ стационар булмаган сэудэ объектларын ьэм 
(яки) щэмэгать туклануы объектлары урнаштыру вчен килешулэр тезу хокукына аукционда

катнашу вчен 
ЗАЯВКА

1. № _____лот буенча_________________стационар булмаган сэудэ
объектларын Ьэм (яки) жэмэгать туклануы объектларын урнаштыру очен 
килешулэр тезу хокукына аукцион документациясен ейрэнеп

(стационар булмаган сэудэ объекты характеристикасы, урын адресы)

_____________________________________________ исеме,
ФИА______________________________________________________

(вазыйфасы, житэкченец,юридик зат ечен вэкалэтле затныц Ф. И. А.)

аукцион уткэру турында белдерудэ курсэтелгэн шартларда аукционда 
катнашырга ризалык турында хэбэр итэ Ьэм элеге заявканы жибэрэ.

2. Элеге Заявка белэн Дэгъвачынын исеме менэсэбэтендэ 
ликвидация турында карар кабул ителмэвен, арбитраж суды тарафыннан 
банкрот дип тану Ьэм конкурс производствосы ачылу турында карарлар 
кабул ителмэвен, шулай ук административ хокук бозулар турында Россия 
Федерациясе кодексында каралган тэртиптэ эшчэнлекне туктатып тору 
турында карар кабул ителмэгэн булуын раслыйм.

3 .  Заявкада Ьэм аца кушып бирелэ торган документларда булган барлык мэгълумат дерес Ьэм 
чын фактларга туры килэ дип гарантия бирэм. Уз имзамны куеп, элеге Заявканыц эчтэлеге белэн 
танышуымны Ьэм аны тулысынча анлавымны раслыйм.

4. Ютазы муниципаль районыныц рэсми сайтында бастырылган 
муниципаль милекне арендалау шартнамэсен тезугэ хокук сату буенча 
мэгълумат хэбэрендэ булган аукцион уткэру шартларын утэргэ вэгъдэ бирэм.

5. Ж^ицуче дип танылган очракта_________ (Дэгъвачынын исеме)



_________________ Y3 естенэ
стационар булмаган сэудэ объектларын Иэм (яки) ж;эмэгатъ туклануы 

объектларын аукцион документациясендэ каралган шартларда урнаштыру турында 
килешу имзаларга Иэм аны, килешу проектын алганнан соц 10 (ун) кеннэн дэ соцга 
калмыйча, Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетына Урыссу, Пушкин ур., 38 
йорт( каб. 123) адресы буенча тапшырырга Йеклэмэ ала.

Задатка кире кайтарылган очракта, Дэгьвачыныц адресы Ьэм Дэгъвачыныц 
банк реквизитлары:

6. Кушымта:____биттэ, шул исэптэн:

7. Элемтэ ечен телефон номеры___________________________

«__»___________ 2018 ел

Дэгъвачыныц (аныц вэкалэтле вэкиленец, Ф. И.А. ) кылучыныц
имзасы датасы

м. у.
Гариза кабул ителде_____ сэгатьтэ____ минутта

«__»_________ 2018 ел

Теркэу№

(имза, Ф. И. О., гариза кабул иткэн зат вазыйфасы)


