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Татарстан Республикасы М инзэлэ муниципаль район хосусыйлыгында 
булган М 9Д9НИ  мирас объектларына карата таш ламалы аренда тулэве Ьэм 

аньщ кулэмнэрен билгелэу турындагы Нигезлэмэлэр турында

2003 елньщ 6 октябрендэге “Россия Ф едерациясендэ жирле узидарэне 
ыруныц гомуми принциплары турында”гы № 131-Ф3 Федераль Законы, 

М инзэлэ муниципаль районы” муниципаль берэмлеге Уставы, 25.06.02 
“Россия Ф едерациясе халыкларыныц мэдэни мирасы (тарихи Ьэм

оешт:
а

елдаг:
мэдэни Ьэйкэллэр) объектлары турында’Ты № 73-Ф3 Федераль законы, шулай 
ук мэдэни мирас объектлары булган кучемсез милек объектлары белэн идарэ 
итунец нэтижэлелеген кутэру максатларында, Татарстан Республикасы 

М инзэлэ муниципаль район Башкарма комитеты

КАРАР ЧЫГАРА:

ТКуш ымта №1 нигезендэ, беркетелгэн “М униципаль хосусыйлыкта 
.н, торыш ы канэгатьлэнерлек булмаган, кулланылмый торган мэдэни 

обектларына карата ташламалы аренда тулэвен билгелэу тэртибе

турында Н игезлэмэ”не расларга.
2.Гамэлдэге карар рэсми тестэ басылырга тиеш.
3.Гамэлдэге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Ф инанс-бюджет 

Ьэм жир-милек палатасы Рэисе Л.И.Кондратьевага йеклэргэ.
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Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты карарына 

Кушымта №1
дата

М униципаль хосусыйлыкта булган, торышы канэгатьлэнерлек булмаган, 
кулланылмый торган мэдэни мирас обектларына карата ташламалы аренда 

тулэвен билгелэу тэртибе турында Нигезлэмэ

1.Гамэлдэге Нигезлэмэ ТР М инзэлэ муниципаль районыныц 
муниципаль хосусыйлыгына караган Ьэм тормышы канэгатьлэнерлек 
булмаган, мэдэни мирас объектларыныц (тарихи Ьэм мэдэни Ьэйкэллэр) 
бердэм дэулэт реестрына кертелгэн, мэдэни мирасныц файдаланылмый 
торган объектларына карата ташламалы аренда тулэвен билгелэу тэртибен 
Ьэм и  артларын билгели (алга таба -  мэдэни мирас объекты).

2. Гамэлдэге Нигезлэмэнец тээсире Россия Ф едерациясе халыкларыньщ 
мэдэн и мирас объектларыныц (тарихи Ьэм мэдэни Ьэйкэллэр) бердэм дэулэт 
реестрына кертелгэн, ТР М инзэлэ муниципаль районыныц муниципаль 
хосусыйлыгына караган, торышы канэгатьлэнерлек булмаган, Россия 
Федерациясе хекумэте билгелэгэн мэдэни мирас объектларына керту 
критерийларына туры килгэн мэдэни мирас объектларына кагыла.

3. Таш ламалы аренда тулэве торышы канэгатьлэнерлек булмаган, ТР 
М инзэлэ муниципаль районыныц муниципаль хосусыйлыгына караган 
мэдэни мирас объектларына карата аренда килешуен тезу хокукына 
гражданлык, монополиягэ каршы закон Талэплэре нигезендэ уздырылган 
аукцион нэтижэлэре буенча билгелэнэ.
Аукционнар уздыру турында мэгьлумат Россия Федерациясе Хекумэте 
билгелэгэн сату (торги) уздыру турында мэгьлумат урнаштыру ечен, 
“Интернет” мэгьлумати-телекоммуникацион челтэрендэ, Россия 
Ф едерациясенец рэсми сайтында урнаштырыла.

Еллык аренда тулэвенец башлангыч (минималь) кулэме мэдэни 
мирасныц бер объекты ечен 1 сум дип билгелэнэ.
Аукцион уздырылу турында мэгьлумат Россия Федерациясе Хекумэте 
билгелэгэн сату (торги) уздыру турында мэгьлумат урнаштыру ечен Россия 
Федерациясенец рэсми сайтында “Интернет” мэгьлумати- 
телекоммуникацияле челтэрендэ урнаштырыла.

Аукцион уздырылу турындагы мэгьлумат составында, Россия 
Федерациясе законнарында каралган башка мэгьлуматтан тыш, тубэндэгелэр 
урнаштырыла:

а) арендага тэкъдим ителэ торган мэдэни мирас объектыныц теп



характеристикалары (элеге объектньщ техник торыш ын Ьэм 2014 елныц 25 
июнендэ кабул ителгэн Россия Федерациясе халыкларынын, мэдэни мирас 
объектлары (тарихи Ьэм мэдэни Ьэйкэллэр) турында”гы № 73-Ф3 Федераль 
законыныц 47.6 маддэсендэ каралган сак бурычлары нигезендэ аны саклау 
предметыныц тасвирламасын да кертеп)

б) аренда килешуе проекты;
в) мэдэни мирас объектын саклау буенча топ эшлэр исемлеге;
г) арендаторныц мэдэни мирас объектын саклау буенча бурычы 

(мэдэни мирас объектын арендага тапшырган кеннэн 7 елдан артмаган 
срокта, мэдэни мирас объектын саклау буенча проект документациясен 
эзерлэу Ьэм килешу срогын да кертеп, объектны арендага тапшырган кеннэн 
2 елдан артмаска тиеш)

д) арендаторныц арендага биручегэ мэдэни мирас объектын саклау 
буенча эш лэрне билгелэнгэн тэртиптэ проект документациясе 
килешенгэннэн соц бер айдан соцармыйча, мондый эшлэрне уздыру ечен 
билгелэнгэн тэртиптэ проект документациясендэ курсэтелгэнчэ, мэдэни 
мирас объектларын саклау буенча эш бэясеннэн (35 проценттан ким тугел) 
чыгыи, мэдэни мирас объектын саклау буенча эшлэрне башкару 
бурычларына бэйсез гарантия алу Ьэм биру

4. Ташламалы аренда тулэве М инзэлэ муниципаль районыныц 
муниципаль хосусыйлыгына караган, канэгатьлэнерлек булмаган хэлдэ дин 
табылган мэдэни мирас объектына карата билгелэнэ (арендатор 
Положениенец Зп.п. “г, д” пунктларында билгелэнгэн бурычларны уз остенэ 
алган очракта)

5. М инзэлэ муниципаль районыныц муниципаль хосусыйлыгына 
караган мэдэни мирас объектына карата таш ламалы аренда тулэве 
уздырылган аукцион нэтиж;элэре буенча канэгатьлэнерлек булмаган хэлдэ 
табылган мэдэни мирас объектларын арендага алу килешуе тозелгэн кеннэн 
билгелэнэ.

Гамэлдэге пунктныц беренче абзацы нигезендэ билгелэнгэн 
ташламалы аренда тулэвенец кулэме, канэгатьлэнерлек булмаган хэлдэ дип 
табылган мэдэни мирас объектына аренда килешуенец гамэлдэ булу срогы 
тэмамланмыйча торып, узгэрэ алмый.

6. Арендатор мэдэни мирас объектларын саклау буенча уз бурычларын 
2014 елныц 25 июнендэ кабул ителгэн Россия Ф едерациясе халыкларыныц 
мэдэни мирас объектлары (тарихи Ьэм мэдэни Ьэйкэллэр) турында’Ты №73-
ФЗ С едераль законыныц 47.6 маддэсендэ каралганча тулысынча утэгэннэн
соц (мэдэни мирас объектын арендага тапш ырган кеннэн 7 елдан артмаган 
срокт|а, мэдэни мирас объектын саклау буенча проект документациясен 
эзерлэу Ьэм килешу срогын да кертеп, объектны арендага тапшырган кеннэн 
2 елдан артмаска тиеш), арендатор арендага алынган милкен субарендага 
(поднаем) тапшыру Ьэм арендага алынган милекне Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ арендага бирученец язмача хэбэре булган очракта, 
бушлай файдалану хокукын ала.



7. Арендаторныц мэдэни мирас объектын саклау буенча проект 
документациясен эзерлэу Ьэм килешу мемкинлеге булмавын раслаучы хэл 

туган очракта (арендага тапшырылган кеннэн 2 елдан соцармыйча,килеп
яисэ курсэтелгэн мэдэни мирас объектын арендага тапшырган кеннэн соц 7 
елдан артмаган срокта сак бурычлары нигезендэ мэдэни мирас объектларын 
саклау буенча эш алып барырга), 2014 елныц 25 июнендэ кабул ителгэн 
Россия Федерациясе халыкларыныц мэдэни мирас объектлары (тарихи Ьэм 
мэдэни Ьэйкэллэр) турында”гы № 73-Ф3 Федераль законыныц 47.6 
маддэсендэ каралганча, арендага бируче арендаторга ачыкланган 
кимчдлеклэрне бетеру турында талэп и гэ.

Арендатор арендага бирученец курсэтелгэн талэплэрен утэмэгэн 
очрак|га, соцгысы Россия Федерациясе законнары нигезендэ аренда килешуен 
езу турында судка дэгьва белэн мерэжэгать итэргэ хокуклы.

8. Арендатор мэдэни мирас объектын саклау буенча проект 
документациясен эзерлэу Ьэм килешу буенча бурычларын утэмэгэн очракта 
(мэдэни мирас объектын арендага тапшырган кеннэн 7 елдан артмаган 
срокта, мэдэни мирас объектын саклау буенча проект документациясен 
эзерлэу Ьэм килешу срогын да кертеп, объектны арендага тапшырган кеннэн 
2 елдан артмаска тиеш), арендага бируче арендаторга аренда килешуен бер 
яклы озу турында хэбэр жибэрэ.

Шул ук вакытта, кимчелек арендатор тарафыннан мэдэни мирас 
объектын саклау буенча эш лэрнец утэлмэвендэ чагылса, аренда килешуен 
озгэндэ бэйсез гарантия суммасын арендага бируче тулэргэ тиеш.

9. Арендатор аренда биручегэ бэйсез гарантия бирэ яки ала алмаган 
очракта, аренда килешуе Россия Федерациясе законнары нигезендэ бер яклы 
езелугэ дучар ителэ.


