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Татарстан Республикасы

Минзэлэ районыныц “Николаевка авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге 
территориясендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына мелкэти ярдэм 

курсэту турында Нигезлэмэне раслау турында

24.07.2007 елдагы “Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлекне 
устеру турында’Ты № 209-ФЗ Федераль законы нигезендэ, кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларын устеру елкэсендэ программаларны Ьэм 
проектларны башкару буенча муниципаль берэмлек вэкалэтлэрен тормышка 
ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Минзэлэ районыныц 
“Николаевка авыл жирлеге”

КАРАР ЧЫГАРА:

НКушымта №1 нигезендэ Татарстан Республикасынын Минзэлэ районы 
“Николаевка авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге территориясендэ кече Ьэм 
урта эшмэкэрлек субъектларына мелкэти ярдэм курсэту турында Нигезлэмэне 
расларга.

2.Гамэлдэге карарны Минзэлэ муниципаль районыныц Николаевка 
авыл жирлеге торак пунктларыныц махсус мэгълумати стендларында 
Ьэм menzelinsk.tatar.ru. рэсми сайтында урнаштыру аша халыкка



Николаевка авыл жирлеге 

башкарма комитетыныц 

карарына 

№21 от 03.06.2019ел 

Кушымта № 1

Татарстан Республикасыныц Минзэлэ районы “Николаевка авыл 
жирлеге” муниципаль берэмлеге территориясендэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына молкэти ярдэм курсэту турында

Нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Кече Ьэм урта эшмэкзрлек субъектларына ярдэм 

инфраструктурасын булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта 
эшмэкзрлек субъектларына муниципаль молкэти ярдэм чаралары 
халыкка курсэтелэ торган хезмэтлэрнец кулэмен арттыруга Ьэм 
сыйфатын яхшыртуга; яца тер эшчэнлек булдыруга Ьэм устеругэ, шул 
исэптэн инновацияле: халыкка оешмалар Ьэм учреждениелэр курсэтэ 
торган хезмэтлэр дефицитын тутыру, яца эш урыннары булдыру.

1.2. Гамэлдэге Карар жайга сала:

- авыл жирлегенец кече Ьэм урта эшмэкзрлек субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкзрлек 
субъектларына файдалануга Ьэм (яисэ) билэугэ тапшыру максатларында 
файдаланыла торган муниципаль мелкэт Исемлегенэ кертелгэн

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц Николаевка авыл 
жирлеге (алга таба -  авыл жирлеге) муниципаль хосусыйлыгындагы 
объектларны бушлай файдалануга Ьэм арендага биру рэвешендэ муниципаль 
молкэти ярдэм курсэту тэртибен;

- кече Ьэм урта эшмэкзрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын 
булдыручы оешмалар Ьэм кече Ьэм урта эшмэкзрлек субъектлары ечен 
ташламалы аренда тулэвен керту Ьэм исэплэу тэртибен.

1.3. Николаевка авыл жирлеге кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына 
ярдэм инфраструктурасын булдыручы оешмалар Ьэм кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына муниципаль мелкэти ярдэм чараларын 
тубэндэгечэ куллана:

1.3.1. Авыл жирлегенец урта Ьэм кече эшмэкэрлек субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына файдалануга Ьэм (яисэ) билэугэ биру максатларында



файдаланыла торган муниципаль мелкэт Исемлеге (алга таба -  Муниципаль 
мелкэт Исемлеге) рэвешендэ билгелэнгэн муниципаль мелкэтнец 
махсуслаштырылган фондын формалаштыру аша;

1.3.2. Авыл жирлегенец урта Ьэм кече эшмэкэрлек субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына муниципаль мелкэтнец махсуслаштырылган фонды 
объектларын ташламалы шартларда арендага билгелэнгэн тэртиптэ биру аша;

1.3.3. Авыл жирлегенец урта Ьэм кече эшмэкэрлек субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын булдыручы билгеле бер коммерциягэ бэйле булмаган 
оешмаларга муниципаль мелкэтнец махсуслаштырылган фонды объектларын 
бушлай файдалануга билгелэнгэн тэртиптэ биру аша;

1.3.4. Муниципаль мелкэтнец махсуслаштырылган фонды 
объектларыннан файдаланган ечен аренда тулэве ставкаларын жайга салуны 
куллану аша.

1.4. Авыл жирлегенец урта Ьэм кече эшмэкэрлек субъектларына (алга таба 
шулай ук -  муниципаль мелкэтнец махсуслаштырылган фонды) ярдэм 
инфраструктурасын булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына файдалануга Ьэм (яисэ) билэугэ биру максатларында 
файдаланыла торган муниципаль мелкэт Исемлеген формалаштыру Ьэм 
раслау тэртибе гамэлдэге законнар нигезендэ, Николаевка авыл жирлегенец 
норматив хокукый акты белэн билгелэнэ.

1.5. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын 
булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлекнец билгеле бер 
субъектларына муниципаль мелкэтнец махсуслаштырылган фонды 
объектларын арендага биру тэртибе гамэлдэге Нигезлэмэ Ьэм Николаевка 
авыл жирлеге карары белэн расланган авыл жирлегенец муниципаль 
хосусыйлыгы объектларына караган торак булмаган биналардан файдаланган 
ечен аренда тулэвен бюджетка кучеру Ьэм аренда тулэве ставкаларын исэплэу 
тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн жайга салына.

1.6. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын 
булдыручы коммерциягэ бэйле булмаган муниципаль мелкэтнец 
махсуслаштырылган фонды объектларын бушлай файдалануга тапшыру 
тэртибе гамэлдэге законнар Ьэм гамэлдэге Нигезлэмэ белэн жайга салына.

1.7. Авыл жирлеге ечен кече Ьэм урта эшмэкэрлекне устеру Ьэм жирле 
узидарэ органнары тарафыннан аца ярдэм курсэту зарур булган естенлекле 
эшчэнлек терлэре Николаевка авыл жирлеге депутатлары Советы карары 
белэн расланган, авыл жирлегендэ кече эшмэкэрлекне устеру Ьэм ярдэм иту 
Программасы белэн билгелэнэ.



1.8. Николаевка авыл жирлеге территориясендэ эшчэнлек алып баручы, 
мелкэти ярдэм алучы кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларынын, реестрын 
алып бару тэртибе гамэлдэге законнар нигезендэ, Николаевка авыл жирлеге 
башлыгы -  Николаевка авыл жирлеге житэкчесенец норматив хокукый акты 
белэн билгелэнэ.

1.9. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасы -  
кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларын булдыру Ьэм аларга ярдэм курсэту 
очей шартларны тээмин итуче кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларын 
устерунец максатчан программаларын тормышка ашырганда муниципаль 
ихтыяждар очей хезмэтлэр курсэту, эш башкару, товар китеругэ заказлар 
урнаштыру максатларында товар яки чимал белэн тээмин итеп торучы 
(башкаручы, подрядчы) сыйфатында жэлеп ителэ яисэ уз эшчэнлеклэрен алып 
бара, булдырыла торган коммерцияле Ьэм коммерциягэ бэйле булмаган 
оешмалар системасы.

1.10. Авыл жирлегенец кече эшмэкэрлегенэ ярдэм иту
инфраструктурами булдыручы оешмалар исемлеге Николаевка авыл жирлеге 
башлыгы -  Николаевка авыл Советы житэкчесенец норматив хокукый акты 
белэн билгелэнэ.

1.11. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм
инфраструктурами булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына муниципаль мелкэтнец махсуслаштырылган фонды 
объектларын ташламалы шартларда арендага биру тапшырылган мелкэттэн 
файдаланган ечен гомуми билгелэнгэн аренда тулэвен кимету момкинлеген 
куздэ тота.

1.12. Муниципаль мелкэт арендам  Арендага бируче Ьэм Арендатор 
арасында язмача формада тезелгэн аренда килешуе буенча башкарыла.

1.13. Муниципаль мелкэтне бушлай файдалануга тапшыру Ссуда бируче 
Ьэм Файдаланучы арасында язмача формада тезелэ торган килешу буенча 
башкарыла.

1.14. Муниципаль мелкэтнец махсуслаштырылган фондына, арендага Ьэм 
бушлай файдалануга кертелгэн авыл жирлегенец муниципаль хосусыйлыгы 
объектларын тапшырганда Арендага бируче Ьэм Ссуда бируче вэкалэтлэрен 
Николаевка авыл жирлеге житэкчесе башкара.

2. Мелкэти ярдэм курсэту тэртибе

2.1. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурами 
булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына 
Николаевка авыл жирлегендэ ярдэм курсэту ечен мерэжэгать иткэндэ мелкэти 
ярдэм курсэтелэ.



2.2. Мелкэти ярдэм бирелэ:

1) аренда хокукына аукцион нэтижэлэре буенча;

2) аренда хокукына, бушлай файдалануга хокукка конкурс нэтижэлэре 
буенча;

3) аренда килешуен, бушлай файдалану килешуен сату-сэудэ эшен 
уздырмыйча тезу.

2.3. Муниципаль мелкэтнен махсуслаштырылган фондына кертелгэн 
муниципаль хосусыйлык объектларыннан бушлай файдалану, арендага алу 
белэн кызыксынган кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм 
инфраструктурасын булдыручы оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары булган юридик затлар, шэхси эшмэкэрлэр (алга таба -  гариза 
тапшыручылар) муниципаль мелкэттэн файдалануга тапшыру турында гариза 
(алга таба -  Гаризалар) белэн Николаевка авыл жирлегенэ мерэжэгать итэлэр.

Мэжбури тэртиптэ билгелэнгэн гаризага тубэндэге документлар теркэлэ:

а) уз эшчэнлеклэрен юридик зат булдырмыйча алый баручы шэхси 
эшмэкэрлэр ечен:

- дэулэт теркэве турында таныклык кучермэсе;

- салым органында учетка куелу турында таныклык кучермэсе;

- шэхесне раслаучы документ кучермэсе;

- торле дэрэжэдэге бюджетларга салымнар буенча Ьэм муниципаль 
мелкэттэн файдаланган, шул исэптэн жир кишэрлеклэре ечен аренда тулэве 
буенча бурычлар булмауны раслаучы документлар;

- билгелэнгэн форма буенча анкета

б) юридик затлар ечен:

- учредитель документлары кучермэлэре;

- юридик затныц дэулэт теркэве турында таныклык кучермэсе;

- салым органында учетка куелу турында таныклык кучермэсе;

- житэкченец яисэ юридик затныц вэкиле вэкалэтлэрен раслаучы 
документлар;

- - терле дэрэжэдэге бюджетларга салымнар буенча Ьэм муниципаль 
мелкэттэн, шул исэптэн жир кишэрлеклэреннэн файдаланган ечен аренда 
тулэве буенча бурычлар булмауны раслаучы документлар;

- билгелэнгэн тэртиптэ анкета.



Николаевка авыл жирлеге муниципаль мелкзтне арендага тапшыру 
турындагы мэсьэлэне тикшеру ечен кирэкле булган башка документларны 
талэп итзргэ хокуклы.

2.4. Николаевка авыл жирлеге кергэн Гаризаларны теркэуне башкара Ьэм 
Гаризалар тапшырылган кеннэн сон, бер атна эчендэ мелкэти ярдэм курсэтугэ 
кергзн Гаризаларны карау буенча комиссия утырышын оештыра.

2.5. Мелкэти ярдэм курсэтугэ кергэн Гаризаларны карау буенча даими 
гамэлдэге Комиссия (алга таба -  Комиссия) Николаевка авыл жирлеге 
башлыгы -  Николаевка авыл жирлеге житэкчесенен норматив-хокукый акты 
нигезендэ булдырыла Ьэм гамэлдэ була.

2.6. Комиссия эгъзалары утырышта катнашкан купчелек тавыш белэн 
комиссия карар кабул итэ, шул ук вакытта анда комиссия эгъзаларыньщ 
кимендэ 2/3 олеше катнашкан булса, утырыш гамэлдэ санала. Комиссия 
утырышы беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ.

2.7. Мелкэти ярдэм курсэту турында кергэн Гаризаларны тикшеру 
нэтижэлэре буенча Комиссия тубэндэге карарларньщ берсен кабул итэ:

1) аренда хокукына аукцион уздыру турында;

2) аренда хокукына, бушлай файдалануга хокукка конкурс уздыру 
турында;

3) муниципаль мелкзтне арендага, сату-сэудэ эше уздырмыйча бушлай 
файдалануга тапшыру турында;

4) гамэлдэге законнарда билгелэнгэн очракларда муниципаль мелкзтне 
бушлай файдалануга, арендага бируне кире кагу.

Кабул ителгэн карар турында Гариза бируче биш кон эчендэ язмача хэбэр
ала.

2.8. Мелкэти ярдэм турында Комиссия кабул иткэн карар нигезендэ:

2.8.1. Гамэлдэге Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн узенчэлеклэрне исэпкэ 
алып, Николаевка авыл жирлеге башлыгы -  Николаевка авыл Советы 
житэкчесенен расланган карары белэн, Николаевка авыл жирлеге муниципаль 
молкэтен арендага тапшыру тэртибе турында Нигезлэмэ белэн, билгелэнгэн 
гамэлдэге гражданлык законнары тэртибендэ аренда хокукына, бушлай 
файдалану хокукына сату-сэудэ эше (аукцион, конкурс) уздырыла;

2.8.2. Николаевка авыл жирлеге тарафыннан сату-сэудэ эше уздырмыйча 
муниципаль мелкэти ярдэм биругэ ризалык биру турында утенечнамэне 
монополиягэ каршы органга жибэру ечен 26.07.2006 елдагы “Конкуренциядэн 
саклану турында”гы №135-Ф3 Федераль законный 20 маддэсе нигезендэ 
документлар пакеты эзерлэнэ, Ьэм шундый килешу алганнан сон, аренда



килешуе, Гариза бируче белзн муниципаль мелкэттэн бушлай файдалану 
килешуе тезелэ. Муниципаль мелкэти ярдэм курсэтугэ ризалык бируне 
монополиягз карты орган кире каккан очракта, бут руыда Гариза биручегэ 
язмача хэбэр жибэрелэ.

2.9. Муниципаль молкэтне арендага, бушлай файдалануга алуга дэгъва 
итуче кече Ьэм урта эшмзкэрлек субъектларына талэплзр:

Гариза бируче билгелэнгэн тэртиптэ теркэлергэ, гамэлдэге 
Нигезлэмэнец 2.3 пункты нигезендэ тиешле документлар жыелмасын 
булдырырга тиеш;

- Гариза бируче намуссыз арендаторлар исемлегендэ булырга тиеш тугел 
(аренда тулэулэре буенча бурычлары булырга тиеш тугел).

2.10. Николаевка авыл жирлеге аукционнар, конкурслар уздыру 
оештыручысы булып тора.

2.11. Авыл жирлегенец муниципаль мелкэте объектларыннан файдалану 
максатчан булып тора. Молкзтнен максатчан (функциональ) билгелэнуен 
аренда килешуе, бушлай файдалану килешуе билгели. Молкзтнен 
функциональ билгелэнуен Арендатор, Кулланучы тарафыннан узгэрту 
Николаевка авыл жирлеге ризалыгыннан башка була алмый.

2.12. Муниципаль молкэтне куллануга алуга дзгъва итуче кече Ьэм урта 
эшмзкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын булдыручы 
оешмаларга Ьэм кече Ьэм урта эшмзкэрлек субъектларына талэплзр конкурс 
нигезендэ муниципаль молкэтне бушлай файдалануга, арендага биргэндэ, 
конкурс документациясе белэн билгелэнэ, шул исэптэн:

- законнар нигезендэ кече Ьэм урта эшмзкэрлек субъектларына керту;

- авыл жирлегенец муниципаль норматив-хокукый актлары нигезендэ, 
кече Ьэм урта эшмзкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасы 
булдыручы оешмаларга керту;

- кече Ьэм урта эшмзкэрлек субъектларыныц теп эшчэнлек торе буенча 
кимендэ оч елга бизнес-планы булу;

- Николаевка авыл жирлеге территориясендэ остенлек бирэ торган 
эшчэнлек алып бару;

- авыл жирлеге территориясе очен естенлекле эшчэнлек торен башкару.

Сайлау критерийлары муниципаль мелкэт объектларыныц аерым торлэре 
очен индивидуаль булырга мемкин.



2.13. Муниципаль мелкэтне арендага, бушлай файдалануга биру 
шартлары конкурс документациясе, аренда килешуе, бушлай файдалану 
килешуе Ьэм гамэлдэге Нигезлэмэ белэн билгелэнэ.

3. Муниципаль мелкэт объектларын арендага алган ечен аренда 
тулэве ставкаларын билгелэу ысуллары

3.1. Махсуслаштырылган фондка кертелгэн муниципаль кучемсез милек 
объектларыннан файдаланган очен аренда тулэве тубэндэгечэ билгелэнергэ 
момкин:

- Николаевка авыл жирлеге башлыгы -  Николаевка авыл Советы 
житэкчесе карары белэн расланган, авыл жирлеклэренец муниципаль 
хосусыйлык объектларына караган торак булмаган биналардан файдаланган 
очен аренда тулэвен бюджетка кучеру Ьэм аренда тулэве ставкаларын исэплэу 
тэртибе турында гамэлдэге Нигезлэмэ нигезендэ билгелэнгэн ставкалар;

- Николаевка авыл жирлеге башлыгы -  Николаевка авыл Советы 
житэкчесе карары белэн расланган Николаевка авыл жирлегенец муниципаль 
хосусыйлыгындагы объектларга караган торак булмаган биналардан 
файдаланган ечен аренда тулэвен бюджетка кучеру Ьэм аренда тулэве 
ставкаларын исэплэу тэртибе турында гамэлдэге Нигезлэмэ нигезендэ 
билгелэнгэн кулэмдэ куелган аренда тулэве ставкалары;

- аукцион яисэ конкурс нтижэлэре буенча билгелэнгэн аренда тулэве 
ставкалары.

3.2. Аукционга чыгарыла торган кучемсез муниципаль мелкэт объекты 
очен аренда тулэвенец старт (башлангыч) ставкасы Николаевка авыл жирлеге 
башлыгы -  Николаевка авыл Советы житэкчесе карары белэн расланган, торак 
булмаган биналардан файдаланган ечен аренда тулэвен бюджетка кучеру Ьэм 
аренда тулэве ставкаларын исэплэу тэртибе турында Нигезлэмэ нигезендэ 
билгелэнэ.

3.3. Конкурска чыгарыла торган кучемсез муниципаль мелкэт объекты 
ечен аренда тулэвенен старт (башлангыч) ставкасы Николаевка авыл жирлеге 
башлыгы -  Николаевка авыл Советы житэкчесе карары белэн расланган, торак 
булмаган биналардан файдаланган ечен аренда тулэвен бюджетка кучеру Ьэм 
аренда тулэве ставкаларын исэплэу тэртибе турында Нигезлэмэ нигезендэ 
билгелэнэ.

3.4. Аренда тулэве кулэменэ тубэндэгелэр керми:

- коммуналь хезмэтлэр ечен тулэулэр, тулэулэр элеге хезмэтлэрне 
курсэтуче оешма белэн Арендатор арасында тезелгэн аерым килешу буенча 
башкарыла торган бинаны, корылмаларны техник карап тоту, яисэ ул



булмаганда - Баланс тотучы (Арендага бируче) Ьэм Арендатор арасында 
хезмэтлэр курсэтугэ килешу буенча;

- исэплэу Ьэм кучеру гамэлдэге РФ Салым кодексы нигезендэ Арендатор 
тарафыннан местэкыйль рэвештэ башкарыла торган естэмэ кыйммэткэ салым;

- гамэлдэге жир законнары нигезендэ Арендатор тарафыннан кертелэ 
торган жир кишэрлеге ечен тулэу.

3.5. Махсуслаштырылган фондка кертелгэн кучемле милек 
объектларыннан файдаланган ечен аренда тулэве Николаевка авыл жирлеге 
башлыгы -  Николаевка авыл жирлеге житэкчесе карары белэн расланган 
муниципаль мелкэтне арендага биргэндэ аренда тулэвен исэплэу Тэртибе 
нигезендэ билгелэнэ.

3.6. Жир кишэрлегенэ аренда килешуе тезу хокукы ечен тулэу Россия 
Федерациясе законнарында Ьэм авыл жирлегенец норматив хокукый 
актларында каралганча гомуми нигезлэрдэ билгелэнэ.

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурами 
булдыручы оешмалар ечен авыл жирлеге Советы депутатларыныц норматив 
хокукый актлары нигезендэ жир ечен аренда тулэве ставкаларына киметуче 
коэффициентлар кабул ителергэ мемкин.

4. Муниципаль мелкэтне бушлай файдалануга тапшыру тэртибе Ьэм 
шартлары

4.1. Муниципаль мелкэтне кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына 
ярдэм инфраструктурами булдыручы оешмалар Ьэм кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына бушлай файдалануга тапшыру гамэлдэге 
Нигезлэмэнен 2 нче булеге нигезендэ мелкэти ярдэм курсэтугэ кергэн 
Гаризаларны карау буенча Комиссия кабул иткэн карар нигезендэ тубэндэгечэ 
башкарыла:

- 21.07.2005 елдагы “Консессион килешулэр турында”гы №115-ФЗ 
Федераль законында бирелгэн тэртиптэ мелкэтне бушлай файдалануга 
тапшыруга конкурс уздыру;

- конкурс уздырмыйча, монополиягэ каршы органныц язмача формада 
алдан килешуе белэн, муниципаль мелкэтне бушлай файдалануга тапшыру.

4.2. Монополиягэ каршы органныц язмача формада алдан килешуе белэн, 
муниципаль мелкэтне бушлай файдалануга тапшырганда, Гариза 
тапшыручылар кендэшлек турында Закон нигезендэ муниципаль ярдэм 
курсэту ечен кирэкле документларны Николаевка авыл жирелегнэ 
тапшыралар.



4.3. Муниципаль мелкэтне бушлай файдалануга тапшыру турында 
карарлар Николаевка авыл жирлеге башлыгы -  Николаевка авыл жирлеге 
житэкчесе карарлары белэн рэсмилэштерелэ.

4.4. Муниципаль мелкэтне бушлай файдалануга тапшыруны Гариза 
биручелэргэ кире кагу ечен тубэндэгелэр нигез булып тора:

- билгелэнгэн формата тэцгэл килми торган гариза тапшыру;

- гаризаларны гамэлдэге Нигезлэмэнец 2.3 пунктында курсэтелгэн 
документлардан башка биру;

- Россия Федерациясеныц Гражданлык кодексы Ьэм башка федераль 
законнар нигезендэ бушлай файдаланыла алмаган объект буларак, 
муниципаль мелкэтне тапшыру мемкин булмау;

- кендэшлек турында Закон нигезендэ хужалык итуче субъектка 
муниципаль хезмэт курсэтугэ ризалык биру турында утенечнамэне 
канэгатьлэндеруне кире кагу турында монополиягэ каршы органныц карар 
кабул итуе;

- башка максатлар ечен гариза бирелгэн муниципаль мелкэттэн 
файдалану (арендага тапшыру) турында булган карарлар.

4.5. Конкурс уздырмыйча, Гариза биручегэ муниципаль мелкэтне бушлай 
файдалануга тапшыру турында карар кабул ителгэн кеннэн соц 10 кон эчендэ 
авыл жирлеге администрациясе бушлай файдалану килешуен тезу Ьэм 
рэсмилэштеруне башкара. Муниципаль мелкэттэн файдалану шартлары Ьэм 
максатлары гамэлдэге Нигезлэмэ нигезендэ курсэтелгэн килешу белэн 
билгелэнэ.

4.6. Кулланучы бушлай файдалану турында килешу проектын имзалаудан 
баш тартса, шул исэптэн. язмача рэсми хэбэр алганнан сон 10 кон эчендэ 
килмэсэ, муниципаль мелкэтне бушлай файдалануга тапшыру турындагы 
тиешле курсэтмэ (боерык) билгелэнгэн тэртиптэ кочен югалткан дип таныла.

4.7. Бушлай файдалану шартларын тикшергэндэ яклар килешенэ алмаган 
очракта, алар гамэлдэге законнар билгелэгэн тэртиптэ хэл ителэ.

4.8. Ссуда бируче тарафыннан муниципаль мелкэтне тапшыру Ьэм аны 
Кулланучы тарафыннан кабул итеп алу яклар имзалаган тапшыру акты белэн 
рэсмилэштерелэ.

Кулланучынын бушлай файдалану килешуендэ каралган шартларда 
тапшыру актына кул куюдан читлэшуе мондый мелкэтне алудан баш тарту 
буларак карала.

4.9. Бушлай файдалану килешуе езелгэндэ Ссуда алучы закон талэплэрен, 
башка норматив хокукый актларны Ьэм тезелгэн бушлай файдалану килешуе



талэплэрен утэп кулланучыга муниципаль мелкэтне тапшыру акты буенча 
тапшыра.

4.10. Кулланучылар бушлай файдалануга алган муниципаль мелкэтне 
тезек хэлдэ тотарга (агымдагы Ьэм капиталь ремонтны башкаруны да кертеп), 
эгэр бушлай файдалану килешуендэ башкача каралмаган булса, аны карап 
тотуга барлык чыгымнарны кутэрергэ бурычлы.

Курсэтелгэн талэплэрне утэу ечен, Кулланучылар техник хезмэт 
курсэтугэ, эксплуатация чыгымнарын тулэугэ килешулэр Ьэм башка 
килешулэр твзилэр.

Коммуналь хезмэтлэргэ тулэуне Кулланучылар башкара.

4.11. Гамэлдэге Нигезлэмз белэн жайга салынмаган башка мэсьэлэлэр, 
казнаныц муниципаль мелкэтеннэн бушлай файдалануга килешулэр тезегэндэ 
Ьэм утэгэндэ килеп чыккан якларныц узара менэсэбэте гамэлдэге законнарда 
билгелэнгэн тэрти тэ  карала.

5. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц мерэжэгатьлэренэ 
жавапларны рэсмилэштеру

Мерэжэгатькэ жавап тексты тегэл, эзлекле, кыска булырга, мерэжэгатьтэ 
куелган барлык сорауларга жавап бирергэ тиеш.

Мерэжэгатьтэ бэян ителгэн вазифаи бурычларныц тиешенчэ утэлмэве 
турындагы факт расланган очракта, гаепле вазифаи затларга карата нинди 
чаралар курелуен жавапта курсэтергэ кирэк.

6. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц мерэжэгатьлэрен 
карау белэн бэйле рэвештэ, карарларга, гамэллэргэ (берни дэ эшлэмэугэ) 
шикаять биру

Россия Федерациясе законнары нигезендэ административ Ьэм (яисэ) суд 
тэртибендэ мерэжэгать каралуга бэйле рэвештэ, кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары мерэжэгать буенча кабул ителгэн карарга яки гамэлгэ (берни 
эшлэмэугэ) дэгъва белэн мерэжэгать итэргэ хокуклы.

7. Иомгаклау нигезлэмэлэре

7.1. Муниципаль мелкэтне арендага, бушлай файдалануга биру гамэлдэге 
Карарда каралганча, гамэлдэге Нигезлэмз кеченэ кергэн датадан башкарыла.

7.2. Муниципаль мелкэтне тапшырганда якларныц гамэлдэге 
Нигезлэмэдэ куздэ тотылмаган барлык узара менэсэбэтлэрендэ яклар 
гамэлдэге законнарныц нормаларын Ьэм авыл жирлегенец жирле узидарэ 
органнарыныц хокукый актларын кулланалар.


