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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

28.08.2019 Менделеевск ш.        № 469 

 

Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

2018 елның 16 мартындагы 154 

номерлы карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

  

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 17 статьясы нигезендә Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

 

КАРАР ИТӘ: 

  

1. Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 16 

мартындагы 154 номерлы карары белән расланган Менделеевск муниципаль 

районының «Химик» спорт-сәламәтләндерү комплексының муниципаль 

бюджет учреждениесе физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле 

хезмәтләргә бәяләр прейскурантын үзгәртергә һәм кушымта нигезендә яңа 

редакциядә бәян итәргә 

2. Әлеге карарны Менделеевск муниципаль районының 

mendelevsk.tatarstan.ru рәсми сайтында урнаштырырга һәм Татарстан 

Республикасының Хокук мәгълүматы порталында бастырып чыгарырга.. 

3. Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 16 

мартындагы 154 номерлы карарының 1 пунктындагы 3 абзацын үз көчен 

югалткан дип санарга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары Сәфәргалин Айдар Нәгыйм улына йөкләргә.                   

  

 

 

 

Җитәкче                                                                                   Хамматов А.З.                                                  



                                                                                Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитеты карарына  

                                                кушымта                                                                                                

 

 
Менделеевск муниципаль районы «Химик» спорт сәламәтләндерү комплексының 

муниципаль бюджет учреждениесе физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле 

хезмәтләр күрсәтүгә бәяләр 

Прейскуранты 

 

№ Хезмәт төрләре 1 сәгать өчен 

бәясе 

абонемент 

1 Тренажерлар залы: 

 өлкәннәр (18 яшьтән өлкәнрәкләр) 

балалар (18 яшькә кадәр) 

өлкәннәр (18 яшьтән өлкәнрәкләр) 

өлкәннәр (18 яшьтән өлкәнрәкләр) 

 

100 сум 

 

70 сум 

 

750 руб. (12 посещений) 

 

500 руб. (12 посещений) 

   3500 руб. (6 мес.) 

  

2250 руб. (36 посещений) 

2 Уен залы (футбол, волейбол) 1000 руб. - 

3 Бокс залы  500 руб. - 

4 Көрәш залы 500 руб. - 

5 Көрәш залы 500 руб. - 

6 Теннис өстәле  100 руб. - 

7 Спорт төрләре буенча төркемнәрдә 

һәм секцияләрдә шөгыльләнүчеләр 

өчен айлык түләүләр 

 70 сум – 18 яшькә кадәр 

(авыл балалары өчен) 

300 сум – 18 яшькә кадәр 

500 сум – 18 яшьтән 

өлкәнрәкләр 

8 Башка түләүле хезмәтләр  - 

 

Искәрмә: 

 

*күп балалы, аз керемле гаиләләргә социаль яклау учреждениесеннән белешмә булган 

очракта, 50 % күләмендә ташлама бирелә. 

*ятим балаларга керү бушлай бирелә (документ күрсәтелгән очракта). 

*пенсионерларга РФ пенсия фонды тарафыннан бирелгән пенсия таныклыгын күрсәткәндә 

50% күләмендә ташлама бирелә. 

*учреждение хезмәткәрләренең гаилә әгъзаларына 50% күләмендә ташлама бирелә. 

*сугыш ветераннарына 50% 

 

Абнемент сатып алганда түбәндәгеләр кирәк:  

 

- Паспорт.  

- Ташламаны раслый торган документ (пенсия таныклыгы, белешмә һ.б.). 

вку и т.д.). 


