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Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Физик культура һәм спорт
өлкәсендә һәм яшьләр сәясәте
өлкәсендә күрсәтелә торган
түләүле хезмәтләргә иң чик
бәяне раслау» турында
Физик культура һәм спорт өлкәсендә һәм яшьләр сәясәте өлкәсендә
бюджет учреждениеләренең матди-техник базасын ныгыту һәм агымдагы
чыгымнарга түләүне тәэмин итү зарурлыгы белән бәйле рәвештә, «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 17 статьясы
нигезендә Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты
КАРАР ИТӘ:
1. Кушымта итеп бирелә торган түбәндәгеләрне расларга:
- Менделеевск муниципаль районының «Батыр» балалар-яшүсмерләр спорт
мәктәбе муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе физик һәм
юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләргә бәяләр прейскуранты
(1 нче кушымта);
- Менделеевск муниципаль районының «Айсберг» балалар-яшүсмерләр
спорт мәктәбе физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле
хезмәтләргә бәяләр прейскуранты
(кушымта № 2);
- Менделеевск муниципаль районының «Химик» спорт-сәламәтләндерү
комплексы муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан физик һәм
юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр бәяләренә Прейскурант
(3 нче кушымта).
- Менделеевск муниципаль районының «Нептун» сәламәтләндерү комплексы
муниципаль бюджет учреждениесе физик (юридик) затларга күрсәтелә
торган түләүле хезмәтләр бәяләренә Прейскурант (4 нче кушымта).
- Менделеевск муниципаль районының «Сатори» яшүсмерләр-яшьләр клубы
физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр бәяләренә
Прейскурант (5 нче кушымта).

- Менделеевск муниципаль районының «Фаворит» ат-спорт мәктәбе өстәмә
белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан физик һәм
юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр бәяләренә Прейскурант.
(6 нчы кушымта)
- Менделеевск муниципаль районының «Форпост «җәмәгать тәртибен саклау
буенча яшьләр (студентлар) һәм эш формированиеләре үзәге» муниципаль
бюджет учреждениесе тарафыннан физик һәм юридик затларга күрсәтелә
торган түләүле хезмәтләр бәяләренә Прейскурант (7 нче кушымта).
2. Әлеге карарны Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында
(mendeleevsk.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат
порталында бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча
урынбасары вазыйфаларын башкаручы Сәфәргалин Айдар Нәгыйм улына
йөкләргә.

Җитәкче

Хамматов А.З.

Менделеевск муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең
2018 елның 16 мартындагы 154
номерлы карарына 1 нче кушымта

Менделеевск муниципаль районының «Батыр» балалар-яшүсмерләр спорт
мәктәбе муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе физик һәм
юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләргә бәяләр
прейскуранты
№

Хезмәт төрләре

1

Теннис өстәле:
балалар (18 яшькә кадәр)
зурлар (18 яшьтән өлкәнрәк)

50 сум
70 сум

2

Прокатка велосипед алу

200 сум

1500 сум

3

Роликлы тимераякларны прокатка алу:
балалар (18 яшькә кадәр)
зурлар (18 яшьтән өлкәнрәк)

50 сум
70 сум

500 сум
700 сум

100 сум

1000 сум

100 сум
100 сум

500 сум
1000 сум

50 сум
100 сум
30 сум / 50
сум
1000 сум
600 сум
1000 сум

200 сум
300 сум
-

4

5

6
7
8

Спорт инвентарьларын прокатка алу:
Палатка (һәм туристик инвентарь)
Туп
Тюбинг
Чаңгы комплектын прокатка алу:
балалар (18 яшькә кадәр)
зурлар (18 яшьтән өлкәнрәк)
10
кешедән
торган
группа
(балалар/зурлар)
Ватылган чаңгы өчен Штраф
Сынган чаңгы таяклары өчен Штраф
Ертылган тюбинг өчен Штраф

1 сәгать өчен
бәя

1 тәүлек өчен бәя
-

-

Менделеевск муниципаль районы
Башкарма
комитеты
җитәкчесенең 2018 елның 16
мартындагы
154
номерлы
карарына 2 нче кушымта

Менделеевск муниципаль районының «Айсберг» балалар-яшүсмерләр спорт
мәктәбе физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләргә
бәяләр прейскуранты

Хезмәтнең исеме

Үлчәү берәмлеге

Бәя

* Массакүләм шуу
Зурлар
Боз аренасына керү:

Балалар до 14 лет

Әти-әни белән бергә 10 яшькә кадәр
балалар
10 шууга керү өчен Абонемент (һәр шуу 1
сәгать, прокат прейскурант буенча)

Ата-ана + бала
Зурлар өчен (3 ай
дәвамында гамәлдә)
Балалар өчен (3 ай
дәвамында гамәлдә)

50 сум
30 сум
50 сум
400 сум
250 сум

Спорт инвентарьларын прокатка алу

Тимераяк (залог: шәхес таныклыгы яки
залог бәясе 2000 сум)
Сак экипировкасы (шлем, тез калканы,
терсәк калканчыгы, краги)

Зурлар

40 сум

14 яшькә кадәр алалар

20 сум

1 комплект

150 сум

** Боз аренасын бирү:
Боз аренасы:

1 сәгать 15с.00м. кадәр

2000 сум

1 сәгать 15с.00 – 22с.00м.
кадәр
1 сәгать 22с.00м. башлап

3000 сум
2000 сум

Өстәмә хезмәтләр:
Тимераякларны үткенләү

1 пар

100 сум

***Тренер белән дәрестән тыш өстәмә дәрес ****45 минут

150 сум

Ташламалы хезмәтләр
Аз керемле, күп балалы гаиләләрдән
балалар (социаль яклау бүлегеннән
белешмә булган очракта).
8 төрдәге коррекция мәктәбендә
тәрбияләнүчеләр, «Кама таңнары» социаль
приютында тәрбияләнүчеләргә, директор
белән килешенеп, боз сараена керү бушлай

Тулы бәядән 50%
Бушлай

Хезмәт күрсәтү бәясенә кертелгән:
* Тимераякта массакүләм шуу:
- боз аренасын бирү;
- музыкаль ярдәм;
- шәхси автотранспорт өчен парковка урыннары;
- кирәк булган очракта - медицина ярдәме күрсәтү;
** Боз аренасын бирү:
- киенү-чишенү бүлмәсе бирү;
- шәхси автотранспорт өчен парковка урыннары;
*** Дәресләр үткәрелә:
- техник әзерлек
- физик сыйфатларны комплекслы үстерүгә
- тактик әзерлек
- гомумфизик әзерлек.
Бозда дәрестән тыш шөгыльләнү директор белән килешү буенча үткәрелә.
**** 45 минут дәрес берничә дәрестән тора ала.
Примечание:
- Дәрес башланганчы чиктә 3 көн кала боз аренасын арендалау өчен түләнгән
булырга тиеш, мөмкин булган очракта бер сәгать исәбеннән + 15 минут бонус
бирелә ала.
- Җәйге чорда, кешеләр саны кимү сәбәпле, 1 сәгатькә –1 мең сумнан башлап, боз
аренасын бирү рөхсәт ителә.

Менделеевск муниципаль районы
Башкарма комитеты
җитәкчесенең 2018 елның 16
мартындагы 154 номерлы
карарына 3 нче кушымта

Менделеевск муниципаль районының «Химик» спорт-сәламәтләндерү
комплексы муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан физик һәм
юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр бәяләренә
Прейскурант
№

Хезмәт төрләре

1

Тренажер зал:
зурлар (18 яшьтән өлкәнрәк)
балалар (до 18 лет)
зурлар (18 яшьтән өлкәнрәк)
зурлар (18 яшьтән өлкәнрәк)
Уен залы (футбол, волейбол)
Бокс залы
Көрәш залы
Көрәш залы
Теннис өстәле
Спорт төрләре буенча
төркемнәрдә һәм секцияләрдә
шөгыльләнүчеләр өчен айлык
түләүләр

2
3
4
5
6
7

1 сәгать өчен
бәя
100 сум
70 сум
1000 сум
500 сум
500 сум
500 сум
100 сум

абонемент
750 сум (12 килү)
500 сум (12 килү)
3500 сум (6 ай )
2250 сум (36 килү)
70 сум – 18 яшькә кадәр
(авыл балалары өчен)
300 сум – 18 яшькә кадәр
500 сум – 18 яшьтән
өлкәнрәкләр

Примечание:
*күп балалы, аз керемле гаиләләргә социаль яклау учреждениесеннән белешмә булган
очракта, 50 % күләмендә ташлама бирелә.
*ятим балаларга керү бушлай бирелә (документ күрсәтелгән очракта).

Менделеевск муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең
2018 елның 16 мартындагы 154
номерлы карарына 4 нче кушымта

Менделеевск муниципаль районының «Нептун» сәламәтләндерү комплексы
муниципаль бюджет учреждениесе физик (юридик) затларга күрсәтелә
торган түләүле хезмәтләр бәяләренә
Прейскурант

Хезмәтләрнең исеме

45 мин,
1 сеанс

Абонементлар,
(13 сеанс)

80 сум
100 сум
50 сум
60 сум

1000 сум
650 сум

100 сум
150 сум
40 сум
160 сум
200 сум
150 сум
170 сум

-

150 сум

-

750 сум
1 сеанс,
60 мин.

-

Өстәл теннисы

50 сум

-

Аэробика

100 сум

-

ДФК

60 сум

500 сум

Төркемле дәресләр залын 1 сәгатькә бирү (15 кешегә
кадәр)
Йога

500 сум

-

50 сум

300 сум
Абонемент, 1 ай

Тренер белән сәламәтләндерү йөзүе секциясе (балалар)

-

500 сум

“Комплекс” абонементы
(тренажерлар залы + бассейн + сауна)
(Искәрмә:
- тренажерлар залы көн саен,
- бассейн көн саен 1 сеанс,
- бассейн+сауна (һәр шимбә һәм якшәмбе, беренче катта)
Абонемент 1 ай дәвамында гамәлдә.

-

1200 сум

*БАССЕЙН
Зурлар 14.45с. кадәр
Зурлар 14.45 - 21.00 кадәр
Балалар (14 яшькә кадәр)
Пенсия кенәгәләре буенча пенсионерлар 12.00 сәгатькә
кадәр
Тренер белән индивидуаль дәресләр (балалар)
төркемдә 5 кешегә кадәр
Тренер белән шәхси дәресләр (зурлар)
Ата+Ана+бала 14 яшькә кадәр (14.45с. кадәр)
Ата+Ана+бала 14 яшькә кадәр (14.45 - 21.00 кадәр)
Гидроаэробика
Бассейн+сауна 1 кеше (зурлар): шимбә, якшәмбе (1 кат),
расписание буенча
Бассейн+сауна 1 чел. (балалар) :шимбә, якшәмбе (1 кат),
расписание буенча
Бассейнның бер юлын бирү
ӨСТӘМӘ ХЕЗМӘТЛӘР

Абонемент, 6 ай

“Фитнес” абонементы
(тренажерлар залы + бассейн)
(Искәрмә:
- тренажерлар залы көн саен,
- бассейн көн саен 1 сеанс (шимбә һәм якшәмбе
көннәреннән тыш).
Абонемент 6 ай дәвамында гамәлдә.
Вакытлыча яшәү урыннары бирү
ТРЕНАЖЕРЛАР ЗАЛЫ «САФ ҖИЛ»
14 яшьтән

-

4000 сум

350 сум - 550 сум
(тәүлеккә, 12:00с.
кадәр)
Бер тапкыр керү
өчен
90 сум

-

САУНА
2 кат 7 кешегә кадәр 1 сәгать (ял һәм бәйрәм көннәре)

Абонемент, 1 ай

1 сеанс,
60 мин.
450 сум

ӨСТӘМӘ МӘГЪЛҮМАТ
Бассейн 45 мин (пенсия кенәгәләре буенча) – сишәмбе көнне
9.00 дән 10.30 га кадәр
- 8 төрдәге коррекция мәктәбендә тәрбияләнүчеләр;

750 сум

-

Бушлай

- "Кама таңнары" социаль приютында тәрбияләнүчеләргә;

Ирекле йөзү, «Саф җил»
тренажерлар залында дәресләр бушлай
Йөзү буенча тренер белән
дәресләр – тулы бәядән 50%
Директор белән килешү буенча дәресләр расписаниесе

ПРОКАТКА БӘЯЛӘР
Башлык
Түгәрәк
Җиңсә
Кыскычлар
Лопатка
Такталар
Калабашка
Нудлс
Күзлекләр
Ласты
Маска/тсумка
Искәрмә: балалар яше - 7 яшьтән 14 яшькә кадәр
*Прейскурант хезмәт күрсәткәндә тәэсир итми: «Бассейн + сауна».
Бассейнга барганда - медицина белешмәсе булу мәҗбүри.

15 сум
10 сум
15 сум
10 сум
10 сум
10 сум
10 сум
10 сум
20 сум
20 сум
20 сум

Менделеевск муниципаль районы
Башкарма комитеты
җитәкчесенең 2018 елның 16
мартындагы 154 номерлы
карарына 5 нче кушымта

Менделеевск муниципаль районының «Сатори» яшүсмерләр-яшьләр клубы
физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр бәяләренә
Прейскурант
Хезмәт төрләре

Атлетик гимнастика,
пауэрлифтинг һәм ирекле керү
төркеме:
- 12 яшьтән
- 18 яшьтән өлкәнрәк
Спорт төрләре буенча
төркемнәрдә һәм секцияләрдә
шөгыльләнүчеләрнең айлык
кертемнәре: каратэ, кул
сугышы, кобудо.
- Бер гаиләдән 2кеше/ 1 кеше
Искәрмә:
ятим балалар һәм ата-ана
тәрбиясеннән мәхрүм калган
балалар, инвалид балалар.
Аз керемле һәм күп балалы
гаиләләрдән булган балалар

1
сәгать
өчен
бәя

-

-

-

Бер айлык өчен
хезмәт бәя

350 сум
450 сум

Бер тәүлек өчен
хезмәт бәясе

40 сум
70 сум

-

450 сум

-

-

400 сум

-

бушлай
(раслаучы
документ
бирелгәндә)

бушлай
(раслаучы
документ
бирелгәндә)

бушлай
(раслаучы
документ
бирелгәндә)

бушлай
(раслаучы
документ
бирелгәндә)

Менделеевск муниципаль районы
Башкарма комитеты
җитәкчесенең 2018 елның 16
мартындагы 154 номерлы
карарына 6 нчы кушымта

Менделеевск муниципаль районының «Фаворит» ат-спорт мәктәбе
өстәмә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан
физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр
бәяләренә
Прейскурант
№
1

Хезмәтнең төре
Ат һәм пони өстендә йөрү

2
3
4

Ат белән йөрү
Атта чанасында йөрү
Кучер белән бергә Фаэтон "ВикторияДиана" каретасын арендалау
Фаэтон "Виктория-Диана"
каретасында йөрү
Экскурсия
- балалар бакчалары һәм мәктәп
укучылары өчен төркемле экскурсия
- балалар өчен
- зурлар өчен
Территориядә. Фаэтон "ВикторияДиана" каретасында фотосессия
оештыру
Фаэтон "Виктория-Диана"
каретасында 1 фотосурәт ясау

5
6

7

8

1 сәгать өчен бәя
100 сум
(5 мин.)
200 сум
300 сум
3000 сум
150 сум (10 мин.)
30 сум (30 мин.)
50 сум
100 сум
400 сум
50 сум

Менделеевск муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең
2018 елның 16 мартындагы 154
номерлы карарына 7 нче кушымта

Менделеевск муниципаль районының «Форпост «җәмәгать тәртибен
саклау буенча яшьләр (студентлар) һәм эш формированиеләре үзәге»
муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан физик һәм юридик
затларга күрсәтелә торган түләүле хезмәтләр бәяләренә
Прейскурант
№

Хезмәт төрләре

1 сәгать
өчен бәя, 18
яшькә
кадәрге
балаларга

1 сәгать
өчен бәя,
зурларга

Зурлар өчен
12 тапкыр
килүгә
абонемент

1

Тренажерлар залы
(Расписание буенча)

Бушлай

60 сум

600 сум

2

Дәвалау физик
культурасы

100 сум

100 сум

3

Йога терапиясе

-

100 сум

-

4

Фитнес

-

100 сум

-

-

Өстәмә хезмәтләр
№
1

Исеме
Аэробика өчен зал арендалау

1 сәгать өчен
бәя
600 сум

