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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 ____24.12.2019_______ Менделеевск ш. № ___744_____ 
 
Менделеевск муниципаль районы  
Башкарма комитетының  
2018 елның 16 мартындагы 154 номерлы  
карарына үзгәрешләр кертү турында  
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 17 
статьясы нигезендә Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 
башкарма комитеты 

 
КАРАР БИРӘ: 
  
1. Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 16 
мартындагы 154 номерлы карары белән расланган «Батыр «спорт мәктәбе» 
муниципаль бюджет учреждениесе физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган 
түләүле хезмәтләргә кушымта нигезендә бәяләр прейскурантына үзгәрешләр 
кертергә һәм 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 2020 елның 01 
январеннән үз көчен югалткан дип санарга. 
4. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 
А.Н.Сафаргалинга йөкләргә.                   
  
 
 
 
Җитәкче                                                                                  А.З.Хамматов                                                   



                                                                                               Менделеевск муниципаль 
районы Башкарма комитетының 

 2019 елның 24 декабрендәге  
144 номерлы карарына кушымта 

 
Менделеевск муниципаль районының «Батыр» спорт мәктәбе» муниципаль 

бюджет учреждениесе физик һәм юридик затларга күрсәтелә торган түләүле 
хезмәтләр күрсәтүгә бәяләр 

 

№ Хезмәт күрсәтү төрләре 1 сәгать 
өчен бәя 

абонемент 

1 Тренажерлар залы: 
зурлар (18 яшьтән зурраклар) 
балалар өчен (18 яшькә 
кадәр) 
зурлар (18 яшьтән зурраклар) 
зурлар (18 яшьтән зурраклар) 

 
100 сум 
70 сум 

1 данә өчен 
750 сум (12 килүгә) 
500 сум (12 килүгә) 

     3500 сум (6 ай) 
 2250 сум (36 килүгә) 

2 Уен залы (футбол, волейбол) 1000 сум - 

3 Бокс залы  500 сум - 

4 Көрәш залы 500 сум - 

5 Көрәш залы (единоборства) 500 сум - 

6 Теннис өстәле  100 сум - 

7 Теннис өстәле: 
балалар өчен (18 яшькә 
кадәр) 
зурлар өчен (18 яшьтән 
зурраклар) 

 
70 

100 

1 данә өчен 
500 

 Велосипед прокатка алу 200 Сутка өчен 1500 сум  

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

 
70 

100 

Сутка өчен: 
500 
700 

 Инвентарь прокаты:  
Палатка  
Туплар  

 
100 
100 

Сутка өчен: 
1000 
500 

 Чаңгы комплектын прокатка 
алу (чаңгы, ботинкалар, 
таяклар):  
Балалар өчен (18 яшькә 
кадәр) 
зурлар өчен (18 яшьтән 
зурраклар) 
10 кешелек группа 
балалар/зурлар  

 
 

70 
150 

40/60 

 
Сутка өчен: 
300 
400 

 Ватылган чаңгы өчен Штраф  1000  

 Сынган таяклар өчен Штраф 600  

8 Башка түләүле хезмәтләр  - 

 
Искәрмә: 
* күпбалалы, аз керемле гаиләләргә социаль яклау учреждениесеннән белешмә 
булган очракта 50% ташлама бирелә. 
* ятим балаларга бару бушлай бирелә (документ тапшырганда). 



* пенсионерларга РФ Пенсия фонды тарафыннан бирелгән пенсия таныклыгын 
күрсәткәндә 50% ташлама бирелә. 
* учреждение хезмәткәрләренең гаилә әгъзаларына 50% ташлама бирелә. 
* хәрби хәрәкәтләр ветераннарына 50% 
 
Абонемент сатып алганда ия булырга кирәк: 
- Паспорт. 
- Ташламаны таныклаучы Документ (пенсия таныклыгы, белешмә һ. б.)). 


