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Инвестиция проектлары буенча муниципаль гарантияләрне конкурс
нигезендә Әгерҗе муниципаль районының «Кичкетаң авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегенең җирле бюджеты акчалары исәбеннән бирү ТӘРТИБЕ
I.
Гомуми нигезләмәләр
1. Әлеге инвестиция проектлары буенча муниципаль гарантияләрне конкурс
нигезендә бирү тәртибе (алга таба - Тәртип) аның бенефициар алдындагы
йөкләмәләре (төп йөкләмәләр) принцибын тиешенчә үтәүне тәэмин итә торган
муниципаль гарантияләр бирү механизмын билгели.
1.2. Әлеге Тәртип максатларында түбәндәге төшенчәләр һәм терминнар
кулланыла:
1.2.1. Бенефициар - муниципаль гарантия бирелгән зат
2.2. Гарант - аның исеменнән Әгерҗе муниципаль районы Кичкетаң авыл
җирлеге башкарма комитеты чыгыш ясаучы Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районының «Кичкетаң авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге;
1.2.3. Гарантияле очрак - бенефициар алдында принципалның йөкләмәләрен
үтәмәү яки тиешенчә үтәмәү факты;
1.2.4. Муниципаль гарантия – бурыч йөкләмәсенең бер төре, аның буенча,
гарантиядә каралган вакыйга (гарантия очрагы) булганда, Әгерҗе муниципаль
районының «Кичкетаң авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге (гарант) гарантия
бирелә торган зат файдасына (бенефициарга), аның язмача таләбе буенча, йөкләмәдә
күрсәтелгән билгеле бер сумманы Әгерҗе муниципаль районының «Кичкетаң авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты исәбеннән бирергә, гарант тарафыннан
куелган шартларга туры китерөепче, нче зат тарафыннан (принципал) бенефициар
алдында җавап тотарга тиеш.
1.2.5. Принципал - бенефициар алдында мәҗбүри булган һәм Әгерҗе
муниципаль районының «Кичкетаң авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге
инвестиция проектлары реестрына кертелгән инвестицияле проект инвесторы булган
һәм аңа карата Әгерҗе муниципаль районының Эшкуарлыкны үстерү буенча
иҗтимагый Советы (алга таба - Совет) муниципаль гарантияләр рәвешендә
муниципаль ярдәм билгеләгән зат.
1.2.6. Регресс таләбе-гарантның принципалга карата муниципаль гарантия
буенча бенефициарга гарант тарафыннан түләнгән суммаларны каплау турында
таләбе хокукы.
1.3. Муниципаль гарантияләр принципалларына конкурс нигезендә бирелә.
Конкурсны Әгерҗе муниципаль районының Кичкетаң авыл җирлеге башкарма
комитеты (алга таба - җирлек башкарма комитеты) оештыра.
1.4. Конкурс үткәрү турында карар җирлек башкарма комитетының җирлек
башкарма комитетының эш регламентында билгеләнгән тәртиптә әзерләнә торган

карары белән рәсмиләштерелә. Конкурс уздыру турындагы карарда конкурсны
уздыру датасы, конкурста катнашу турында гаризаларны кабул итүнең башлану һәм
тәмамлану датасы билгеләнә.
1.5. Җирлек башкарма комитеты конкурс үткәрелә башлаганчы 30 көн алдан
"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районының рәсми сайтында (https://agryz.tatarstan.ru) конкурс
уздыру турында мәгълүмат урнаштыра. Конкурс көнендә иҗтимагый Совет
утырышы билгеләнә. Мәгълүмати хәбәрнамәдә конкурста катнашу турында
гаризаларны кабул итүнең вакыты, датасы һәм тәмамлану датасы, конкурс урыны
һәм формасы, аны уздыру тәртибе турында, шул исәптән конкурста катнашуны
рәсмиләштерү турында, конкурста җиңүче затны билгеләү турында, конкурста
катнашу өчен кирәкле документлар исемлеге, муниципаль гарантия бирү турында
шартнамә төзү срогы турында белешмәләр була.
1.6. Муниципаль гарантияләр чираттагы финанс елына һәм план чорына
бюджет турында Әгерҗе муниципаль районы Кичкетаң авыл җирлеге Советы
карарында күрсәтелгән гарантияләрнең гомуми суммасы чикләрендә бирелә.
1.7. Чираттагы финанс елына һәм план чорына муниципаль гарантияләр
суммасы, шулай ук Әгерҗе муниципаль районы Кичкетаң авыл җирлеге советы
карарына чираттагы финанс елына һәм план чорына җирлек бюджеты турында
кушымта булып торучы муниципаль гарантияләр программасы, җирлек башкарма
комитеты тарафыннан Әгерҗе муниципаль районының финанс-бюджет палатасына
(алга таба финанс-бюджет палатасы) җирлекнең социаль-икътисадый үсеш фаразын
эшләү һәм чираттагы финанс елына һәм план чорына җирлек бюджеты проектын төзү
турында җирлек башкарма комитеты билгеләгән срокларда бирелә.
1.8. Муниципаль гарантияләр принципалга регресс таләбе хокукы белән
бирелгән муниципаль гарантия суммасыннан 100% күләмендә йөкләмәне (залог,
поручительлек) үтәүне тәэмин итү шарты белән бирелә.
1.9. Залог предметы - мөлкәт, шул исәптән әйберләр һәм мөлкәти хокуклар
(таләпләр), әйләнештән алынган мөлкәттән, шәхес белән тыгыз бәйләнештә булган
таләпләрдән, аерым алганда, тормыш яисә сәламәтлеккә китерелгән зыянны каплау
турында таләпләрдән тыш, һәм канун белән башка затка юл кую тыелган башка
хокуклар да.
1.10. Муниципаль гарантия алуга дәгъва итүче затның, чиста активлар күләме
муниципаль гарантиянең өч тапкыр күләменнән ким булган затларның
поручительлекләрен үтәүне тәэмин итү сыйфатында кабул итү рөхсәт ителми.
II. Муниципаль гарантияләрне бирү шартлары һәм тәртибе
2.1. Муниципаль гарантияләрне бирү муниципаль берәмлекнең вәкиллекле
органының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына)
бюджет турында карары, авыл җирлеге башкарма комитеты карары, шулай ук
муниципаль гарантия бирү турындагы шартнамә нигезендә җирле үзидарә органнары
вәкаләтләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
2.2. Муниципаль гарантияләрне бирү, әгәр РФ Бюджет Кодексында башкача
каралмаган булса, түбәндәге шартларны үтәгәндә гамәлгә ашырыла:
- принципалның финанс хәле канәгатьләнерлек булса;

- муниципаль гарантияне тулысынча үтәүгә бәйле рәвештә яисә гарантиянең
нинди дә булса өлешендә барлыкка килә торган принципалга карата гарантның
регресс таләпләрен канәгатьләндерү принцибына, Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 115.2 статьясы һәм граждан законнарының тиешле таләпләргә туры килә
торган муниципаль гарантия бирү датасына кадәр өченче зат тарафыннан
йөкләмәләрне үтәүне тәэмин ителсә;
-принципалның, аның поручительләренең (гарантларының) муниципаль
гарантия бирүче тиешле гавами-хокукый берәмлек, муниципаль берәмлек алдында
акчалата йөкләмәләр буенча кичектерелгән (җайга салынмаган) бурыч, салымнар,
җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, процентлар түләү буенча Россия
Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле үтәлмәгән йөкләмәләрнең,
шулай ук моңа кадәр муниципаль гарантия бирә торган тиешле гавами-хокукый
берәмлек файдасына бирелгән муниципаль гарантия буенча гавами-хокукый
берәмлек булып торучы принципалның срогы чыккан (җайга салынмаган) бурычы
булмаса;
- Принципал үзгәртеп оештыру яки бетерү процессында тормаса, принципалга
карата бөлгенлек (банкротлык) турындагы эш кузгатылмаган булса.
2.3. Муниципаль гарантия бирү, шулай ук муниципаль гарантия бирү турында
шартнамә төзү принципал һәм (яисә) бенефициар белән муниципаль гарантияләр
бирүне гамәлгә ашыручы органга яисә Бюджет кодексының 115.2 статьясындагы 5
пункты нигезендә җәлеп ителгән агентка, гарантия бирүне гамәлгә ашыручы орган
билгели торган исемлек нигезендә документларның тулы комплекты
тапшырылганнан соң гамәлгә ашырыла.
2.4. Муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органының чираттагы финанс елына
(чираттагы финанс елына һәм план чорына) бюджет турындагы карары белән
бирелгән муниципаль гарантияләрне үтәүгә бюджет ассигнованиеләре каралган
булырга тиеш. Мөмкин булган гарантия очраклары буенча муниципаль
гарантияләрне үтәүгә каралган бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләме
муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органының чираттагы финанс елына
(чираттагы финанс елына һәм план чорына) бюджет турындагы карарында күрсәтелә.
2.5. Җирлек башкарма комитеты җирле бюджет турындагы карар нигезендә
муниципаль гарантияләр бирү һәм үтәү, шул исәптән принципалларның, аларның
поручительләренең (гарантларының) финанс хәлен анализлау, принципаллар
йөкләмәләрен аналитик исәпкә алуны алып бару, аларның поручительләрен
(гарантларын) һәм муниципаль гарантияләр бирүгә һәм үтәүгә, күрсәтелгән
затларның бурычларын түләттерүгә бәйле барлыкка килә торган башка затларны
җәлеп итәргә хокуклы.
2.6. Җирлек башкарма комитетының принципалның финанс хәлен
анализлаганда муниципаль гарантия бирү мөмкинлеге турында бәяләмәсе;
2.7. Әлеге Тәртипнең тиешле таләпләренә туры килә торган принцибын
тулысынча яисә гарантиянең нинди дә булса өлешен үтәүгә бәйле рәвештә
принципалга карата регресс таләбен канәгатьләндерү буенча йөкләмәләрне үтәүне
тәэмин итү;
2.8. Принталның, аның поручительләренең (гарантларының) Әгерҗе
муниципаль районының « Кичкетаң авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге алдында
Россия Федерациясе бюджет системасына мәҗбүри акчалата йөкләмәләр буенча

срогы чыккан бурычы булмавы.
2.9. Конкурста катнашу өчен принципал җирлек башкарма комитетына
муниципаль гарантияләр формасында муниципаль ярдәм күрсәтүгә конкурста
катнашу турында җирлек башкарма комитеты җитәкчесе исеменә ирекле рәвештә
язмача гариза (алга таба - Гариза) бирә, түбәндәге документлар белән:
- гамәлгә кую документларының күчермәләре (юридик затлар булып торучы
барлык үзгәрешләр һәм принципаллар өчен өстәмәләр белән устав яисә гамәлгә кую
шартнамәсе). Шәхси эшкуар сыйфатында физик затны дәүләт теркәвенә алу
турындагы таныклыкның күчермәсе (индивидуаль эшкуарлар булган принципаллар
өчен);
- салым органының барлык дәрәҗәләрдәге салымнар һәм җыемнар буенча
бурыч торышы турында белешмәсе, муниципаль гарантия бирү турында гариза
бирелгән көнгә кадәр 30 көннән дә соңга калмыйча, производствода бәхетсезлек
очракларыннан иминият кертемнәре буенча бурыч торышы турында Россия
Федерациясе Социаль иминият фондының территориаль органы белешмәсе;
- агымдагы вакыт чорына җитәкче вәкаләтләрен раслый торган документның
күчермәсе (белешмә, беркетмәдән өземтә, билгеләү турында боерык һ.б.) (юридик
затлар булган принципаллар өчен);
- ирекле формада гарантның принципалга карата регресс таләбен тәэмин итүдә
файдаланырга тәкъдим ителә торган мөлкәт турында мәгълүмат;
- залог предметы булган мөлкәткә хокуклар турындагы документларның
күчермәләре;
- залог белән тәэмин итү объектларына бәйсез бәяләү бәяләмәсенең күчермәсе;
- йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итү документлары (залог турында шартнамә,
поручительлек шартнамәсе);
- принципал һәм бенефициар арасында килешү (килешү) күчермәсе, ул
булмаган очракта, муниципаль гарантия бирү шарты белән килешү (килешү) проекты
контрагент (заем бирүче) хаты белән бергә килешү (килешү) күчермәсе;
- принципалның гарантка алга таба гарантның муниципаль гарантия бирү
буенча барлык чыгымнарын каплауга кертем ясау өчен барлык принципал
счетларыннан акчалата сумманың (әмма принципалның йөкләмәләр белән тәэмин
ителгән суммасыннан артык түгел) акцептсыз алуына имза һәм мөһер белән
таныкланган рөхсәте.
2.10. Принципалның салым салуның гомуми системасын кулланганда
документлар:
- бухгалтерлык балансы (ОКУД 0710001 буенча формасы);
- керемнәр һәм чыгымнар турында хисап (ОКУД 0710002 буенча формасы);
- аңлатма язуы (муниципаль бюджет һәм автоном учреждениеләр өчен "Дәүләт
(муниципаль) бюджет һәм автоном учреждениеләрнең еллык, квартал бухгалтерлык
хисабын төзү, тапшыру тәртибе турында Инструкция раслау хакында" Финанс
министрлыгы боерыгы нигезендә, башкалар өчен - якынча форма);
- иң эре дебиторлар һәм кредиторлар (бурычның гомуми суммасыннан 5% тан
артык) һәм бурыч барлыкка килү даталарын күрсәтеп, бухгалтерлык балансы буенча
дебитор һәм кредитор бурычларын (бурычның һәр төре буенча) расшифровка;
- Әгерҗе муниципаль районының «Кичкетаң авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге бюджетының соңгы ике елда алынган акчаларыннан максатчан файдалану

турында мәгълүмат (әгәр мондый очраклар булса);
- принципалның бухгалтерлык хисабының дөреслеге турында аудиторлык
бәяләмәләре (Россия Федерациясе законнары нигезендә ел саен аудиторлык
тикшерүе узарга тиешле юридик затлар өчен).
Документлар узган елда, агымдагы финанс елының соңгы хисап чорында һәм
Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган рәвешләр буенча
алдагы елның шул ук чоры өчен бирелә.
2.11. Принципал тарафыннан махсус салым режимын кулланганда
документлар:
соңгы ике тәмамланган финанс елына салым декларацияләренең (андыйлар
булса) муниципаль гарантия алуга гариза биргән көнгә кадәрге күчермәләре.
2.12. Әгәр йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итү булып өченче зат йөкләмәсе
(поручительлеге) торса, өстәмә рәвештә поручительнең язмача раславы,
поручительнең әлеге Тәртипнең II бүлегендәге 2.9-2.11 пункты нигезендә
документлары, шулай ук бухгалтерлык балансының һәм соңгы хисап датасына
керемнәр һәм чыгымнар турында хисапның күчермәләре, аларны кабул итү турында
салым органы тамгалары белән (махсус салым режимнарын кулланучы оешмалар
өчен поручительнең чиста активларын бәйсез бәяләү күчермәсе) бирелә.
2.13. Бухгалтерия балансы, керемнәр һәм чыгымнар турында хисап, оешмалар
һәм шәхси эшмәкәрләр өчен салым салуның гомуми системасын кулланучы салым
декларацияләренең күчермәләре Федераль салым хезмәтенең территориаль органы
кабул итү турында тамга белән бирелә. Бухгалтерлык хисаплылыгын электрон
рәвештә тапшырганда, принципал салым органнары тарафыннан бухгалтерлык
хисабын электрон имза белән расланган квитанция тапшырырга тиеш. Бухгалтерлык
хисаплылыгын почта бүлекчәсе аша тапшырганда принципал кертемнәр исемлеге
язылган хат күчермәсен тапшырырга тиеш.
2.14. Юридик зат булган принципал тарафыннан бирелә торган
документларның күчермәләре оешма җитәкчесенең имзасы һәм мөһере белән
таныклана. Шәхси эшкуар булган принципал тарафыннан тапшырыла торган
документларның күчермәләре шәхси эшкуарның имзасы һәм мөһере (ул булган
очракта) белән таныклана.
2.15. Конкурс үткәрү турында мәгълүмати хәбәрдә күрсәтелгән срокта принцип
әлеге Тәртипнең II бүлегенең 2.9-2.11 пунктында күрсәтелгән документларны
кушымтага беркетеп җирлек башкарма комитетына гариза бирә. Җирлек башкарма
комитеты Гаризаны кергән көнне документлар белән теркәп бара һәм, кабул ителгән
документларның исемлеген, аларны кабул итү даталарын, шулай ук документларны
кабул иткән затның фамилиясен, исемен, атасының исемен һәм вазыйфасын
күрсәтеп, принципалга расписка бирә.
Конкурс үткәрү турында мәгълүмати хәбәрнамәдә күрсәтелгән вакыт үткәннән
соң кергән гаризалар кабул ителми.
2.16. Авыл җирлеге башкарма комитеты гаризаны кабул итү тәмамланганнан
соң 5 эш көне эчендә, әлеге Тәртипнең 2.9-2.11 п. да күрсәтелгән документларны
(алга таба-Документлар):
- әлеге Тәртипнең 2.2 пунктында билгеләнгән таләпләргә туры килү-килмәүне
тикшерүне гамәлгә ашыра, Принципалның күрсәтелгән таләпләргә туры килмәве
турында Совет өчен мәгълүмат әзерли һәм Совет утырышында карау өчен мәгълүмат

һәм документлар тапшыра;
- район Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлегенә әлеге Тәртипнең
2.9-2.14 пунктларында күрсәтелгән принципалның финанс хәлен анализлау өчен
кирәкле документлар тапшыра.
2.17. Принципалның финанс хәлен анализлау, Бюджет кодексының 115.5
статьясындагы 1.1 пунктының өченче абзацы нигезендә бирелә торган тәэминатның
җитәрлек булуын, ышанычлылыгын һәм ликвидлылыгын тикшерү, муниципаль
гарантия биргәндә, шулай ук принципалның финанс хәле мониторингы,
принципалның җитәрлек булуын тикшереп тору, муниципаль гарантия биргәннән
соң бирелгән тәэминатның ышанычлылыгы һәм ликвидлылыгы Әгерҗе муниципаль
районы Кичкетаң авыл җирлеге башкарма комитеты актлары нигезендә, Әгерҗе
муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы яисә Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 115.2 статьясындагы 5 пункты нигезендә җәлеп ителгән агент
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
2.18. Совет утырышы әлеге Тәртипнең 2.9 -2.10 пунктында күрсәтелгән
мәгълүмат һәм документлар алынганнан соң 20 көн эчендә уза.
Муниципаль ярдәмне муниципаль гарантияләр рәвешендә бирү (бирүдән баш
тарту) турында карар Совет утырышы көнендә кабул ителә.
Советның эш тәртибе район Башкарма комитетының 2016 елның 31 маенда
кабул ителгән 242 номерлы "Әгерҗе муниципаль районының эшмәкәрлекне үстерү
буенча Иҗтимагый совет составын һәм Әгерҗе муниципаль районының
эшмәкәрлекне үстерү буенча Иҗтимагый совет турындагы нигезләмәне раслау
турында"гы карары (27.09.2017 ел, № 418 редакция үзгәрешләр белән) белән
билгеләнгән.
2.19. Конкурс ике һәм аннан да күбрәк принципаллар катнашында узган дип
санала.
2.20. Конкурста җиңүче булып әлеге Тәртип таләпләренә туры килә торган бер
генә принципал санала.
2.21. Конкурс нәтиҗәләре Совет утырышы беркетмәсендә чагыла, ул рәис яисә
аны алмаштыручы зат һәм совет секретаре тарафыннан имзалана.
2.22.Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүмат конкурс нәтиҗәләре "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Әгерҗе муниципаль районының рәсми
сайтында 2 атна эчендә урнаштырыла.
2.23. Совет тарафыннан кабул ителгән карар турында авыл җирлеге башкарма
комитеты принципалга муниципаль ярдәм күрсәтү (бирүдән баш тарту) турында
Карар кабул ителгәннән соң 5 эш көне эчендә язмача (заказлы хат белән, тапшыру
турында уведомление белән яисә шәхсән имза белән) хәбәр итә. Совет тарафыннан
муниципаль ярдәм күрсәтүдән баш тарту турында Карар кабул ителгән очракта,
принципалга муниципаль ярдәм күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен нигезләү кертелә;
2.24. Муниципаль гарантияләр рәвешендә муниципаль ярдәм күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булып тора:
- принципалның әлеге тәртип таләпләренә туры килмәве;
- муниципаль гарантия принцибалына бирүнең максатка ярашсызлыгы
турында Әгерҗе муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы бәяләмәсе;
2.25. Территориаль үсеш бүлеге Муниципаль гарантияләр рәвешендә
муниципаль ярдәм күрсәтү турында Совет карар кабул иткәннән соң 10 эш көне

эчендә җирлек башкарма комитеты җитәкчесенең муниципаль гарантияләр
рәвешендә муниципаль ярдәм күрсәтү турындагы карары проектын әзерли һәм
билгеләнгән тәртиптә аны килештерүгә җибәрә.
2.26. Муниципаль гарантия бирү турында шартнамә проектын, залог һәм (яисә)
поручительлек шартнамәләре проектларын әзерләү һәм гарант тарафыннан гарантия
буенча йөкләмәләрне үтәүгә (өлешчә үтәүгә) бирелгән суммаларны регресс
тәртибендә гарант белән кайтару буенча аның мөмкин булган йөкләмәләрен үтәүне
тәэмин итү турында шартнамә проектын әзерләү җирлек башкарма комитеты
тарафыннан башкарыла.
2.27. Гарант конкурсның җиңүчесе белән гарантия бирү турында,
принципалның гарантия буенча йөкләмәләрне үтәү (өлешчә үтәү) йөзеннән Гарант
тарафыннан түләнгән суммалар регрессы тәртибендә гарантның мөмкин булачак
йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итү турында шартнамә төзи, конкурс тәмамланганнан
соң һәм беркетмәне рәсмиләштергәннән соң егерме көннән дә соңга калмыйча Гарант
тарафыннан түләнгән суммалар регрессы тәртибендә гарантка гарантның мөмкин
булган булачак йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итү турында шартнамә төзи.
2.28. Муниципаль гарантия бирү турындагы Шартнамәне вакытыннан алда
туктату өчен түбәндәге очраклар нигез булып тора:
- бүлеп бирелгән бюджет акчаларыннан максатчан файдаланмау (файдаланмау)
фактлары билгеләнсә;
- инвестиция проектын гамәлгә ашыру барышын мониторинглауны гамәлгә
ашырганда инвестиция проекты турында дөрес булмаган белешмәләр ачыкланса;
- инвестиция проекты максатларына ирешүгә китерә торган планлаштырылган
күләмнәр белән чагыштырганда финанслашу күләмнәре кимесә;
- принципалга карата банкротлык яисә ликвидация процедуралары үткәрелсә;
- инвестицион проектны тормышка ашыру чорында принципал тарафыннан
ике тапкырдан артык федераль, өлкә һәм (яки) җирле бюджетларга салымнар,
җыемнар түләмәве ачыкланса;
- Россия Федерациясе законнарын ачыкланган бозуларны бетерү турында
контроль һәм күзәтчелек органнарының, шулай ук билгеләнгән тәртиптә расланган
стандартларны (нормаларны һәм кагыйдәләрне) инвестиция проектын гамәлгә
ашыруга бәйле рәвештә таләпләре системалы рәвештә үтәлмәсә;
- принципал шартнамәдә каралган инвестиция проектын гамәлгә ашыру буенча
үз йөкләмәләрен үтәмәсә.
III. Йомгаклау нигезләмәләре
3.1. Әгәр муниципаль гарантияне гарант тарафыннан үтәү принципалга карата
гарантның регресс таләбе хокукын барлыкка китерсә йә бенефициарның
принципалга карата таләбе хокуклары гарантына бирелсә, мондый гарантияне үтәү
Әгерҗе муниципаль районының « Кичкетаң авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге
бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларында исәпкә алына.
3.2. Әгәр муниципаль гарантияне гарант тарафыннан үтәү принципалга карата
гарантның регресс таләбе хокукын барлыкка китермәсә һәм бенефициарның
принципалга карата таләбе хокуклары гарантка бирелмәсә, мондый гарантияләрне
үтәү Әгерҗе муниципаль районының « Кичкетаң авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге бюджеты чыгымнары составында чагылдырылырга тиеш.

3.3. Гарантинт тарафыннан гарантия буенча йөкләмәләрне үтәү (өлешчә үтәү)
өчен түләнгән суммаларны регресс тәртибендә гарантка кайтару исәбенә алынган
акчалар, шулай ук таләпләрне үтәү, бенефициардан гарантка күчкән йөкләмәләрне
үтәү исәбенә бюджет кредитларын кайтару буларак чагылдырыла.
3.4. Гарантия буенча йөкләмәләрне үтәүгә (өлешчә үтәүгә) гарант тарафыннан
түләнгән суммаларны регресс тәртибендә гарантка принципал белән каплау тәртибе
һәм сроклары гарант белән принципал арасындагы шартнамә белән билгеләнә. Бу
мәсьәләләр буенча яклар килешүе булмаганда, гарантның принципалга регресс
таләбен канәгатьләндерү гарант таләбендә күрсәтелгән тәртиптә һәм срокларда
гамәлгә ашырыла.
3.5. Муниципаль гарантияләр бирү һәм үтәү муниципаль бурыч китабында
чагылыш табарга тиеш.
3.6. Финанс-бюджет палатасы реестр төзү юлы белән бирелгән муниципаль
гарантияләрне исәпкә алуны (бирелгән гарантияләр буенча түләүләрне гарант
тарафыннан гамәлгә ашыруны исәпкә алуны) алып бара, бирелгән гарантияләр
турында һәм элек бирелгән гарантияләр буенча түләүләр турында белешмәләрне
җирлек башкарма комитеты биргән мәгълүмат нигезендә реестрга кертә.
3.7. Җирлекнең башкарма комитеты ел саен Әгерҗе муниципаль районы
Кичкетаң авыл җирлеге Советы каравына муниципаль гарантияләр бирү
программасының үтәлеше турында җирлек бюджетының үтәлеше турында хисап
кертә.

Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районы
Кичкетаң авыл җирлеге
башкарма комитетының
28.07 2020 ел, № 18
карарына 2 нче кушымта
(Рәвеше)

Инвестиция проектлары буенча Әгерҗе муниципаль районының «Кичкетаң
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенә муниципаль гарантия бирү турында килешү
ТР Әгерҗе ш.

«____» ______________ 20___ ел.

_______________ йөзендә, алга таба "Гарант" дип аталучы, _______________
расланган Устав нигезендә эш итүче Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районы Кичкетаң авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе, һәм
_______________
йөзендә,
алга
таба
"Бенефициар"
дип
аталучы,
_______________нигезендә эш итүче _______________, һәм _______________
йөзендә, алга таба "Принципал" дип аталучы, ______________ нигезендә эш итүче
_______________ (бергә «Яклар» дип аталучылар), Россия Федерациясе Бюджет
кодексының 117 статьясы, «Әгерҗе муниципаль районының Кичкетаң авыл җирлеге
бюджеты турында» Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Кичкетаң
авыл җирлеге Советының __________ ел № ___ карары, _______ № ___ беркетмә,
"Гарантияләр бирүгә ризалык бирү турында" Әгерҗе муниципаль районының
Кичкетаң авыл җирлеге Советының __________ № ___ карары нигезендә,
түбәндәгеләр турында әлеге килешү төзеделәр:
1.
Килешү предметы
1.1. Әлеге килешү буенча гарант Әгерҗе муниципаль районының Кичкетаң
авыл җирлегенең муниципаль гарантиясен (алга таба - Гарантия) бирә, аның
нигезендә Гарант Бенефициар алдында Принципал һәм Бенефициар арасында
төзелгән кредитны (төп бурычны) вакытында _______________ (_______________)
сум булган суммага кайтару буенча һәм еллык процент ставкасы ______ буенча
_______________ (_______________) сум булган суммага процентларны түләү
турында __________ № ___, кредит килешүе (алга таба - Кредит килешүе) буенча
бурычлар принцибын үтәү өчен җавап бирергә тиеш була.
1.2. Гарантия Гарант тарафыннан Принципалга регресс таләпләрен беледрү
хокукы белән бирелә.
1.3. Гарант әлеге шартнамәнең 1.1 һәм 2.1 пунктларында күрсәтелгән чаралар
чикләрендә гарантияләнгән йөкләмәләр буенча принцибның җаваплылыгына өстәмә
рәвештә субсидия җаваплылыгына тартыла..
2. Гарантның хокуклары һәм бурычлары
2.1. Гарант кредит (төп бурыч) буенча бурычларны түләү һәм Кредит килешүе
буенча процентлар түләү буенча Принципал йөкләмәләрен гарантияли. Гарантның
Бенефициар алдындагы гомуми җаваплылыгы предметы _______________
(_______________) сум күләмендә чикләнә.
2.2. Гарантия буенча Гарантның йөкләмәләре, кредит шартнамәсе шартлары
нигезендә Бенефициарга карата Гарантия тарафыннан тәэмин ителгән төп бурычны

һәм процентларны түләү буенча Принципал тарафыннан үзенең акчалата
йөкләмәләрен үтәү күләмендә һәм күләме буенча кимиячәк.
2.3. Гарант штрафлар, комиссияләр түләү буенча Принципалның йөкләмәләрен
үтәүне, кредит (төп бурыч) буенча бурычларны түләп бетергән өчен пеняларны һәм
процентларны, түләүләрне һәм йөкләмәләрне түләгән өчен Кредит шартнамәсе
буенча Принципалның түләвен гарантияләми.
2.4. Гарант әлеге килешү үз көченә кергән көннән өч көн эчендә Әгерҗе
муниципаль районы Кичкетаң авыл җирлегенең муниципаль бурыч кенәгәсендә
әлеге Шартнамә нигезендә бирелә торган гарантияне Әгерҗе муниципаль районы
Кичкетаң авыл җирлегенең муниципаль бурычына бурыч йөкләмәсе буларак кертү
турында тиешле язма ясарга һәм бу хакта Бенефициарга язмача хәбәр итәргә
бурычлы.
Гарант шулай ук Бенефициардан кредит килешүе буенча гарантияләнгән
йөкләмәләрнең (Принципал, Гарант, өченче затлар) өлешчә яисә тулысынча үтәлүе
турында хәбәр алынган көннән алып өч көн эчендә әлеге шартнамәнең 2.2 пункты
нигезендә Гарант йөкләмәләрен киметү турында Әгерҗе муниципаль районының
Кичкетаң авыл җирлегенең муниципаль бурыч китабында тиешле язма ясарга һәм бу
хакта Бенефициарга язмача хәбәр итәргә бурычлы.
3.
Принципалның хокуклары һәм бурычлары
3.1. Принципал Гарант соравы буенча әлеге килешүне үтәү өчен кирәкле
мәгълүматны һәм документларны тапшырырга тиеш.
3.2. Принципал әлеге раслаганча, ул килешү буенча барлык йөкләмәләрне үтәү
өчен кирәкле барлык вәкаләтләргә ия һәм Принципалга бернинди өстәмә рөхсәтләр
һәм килешүләр таләп ителми. Принципал Гарантка кредит шартнамәсе шартларын
үтәү яисә әлеге шартнамә шартларын бозу буенча бенефициар каршында үз
йөкләмәләренең Принципал тарафыннан үтәлмәве яисә әлеге шартнамәнең
шартларын бозган очраклар турында кичекмәстән хәбәр итәргә, шулай ук үз
йөкләмәләренең бозылуын булдырмау өчен мөмкин булган барлык законлы
чараларны күрергә һәм Гарантка кабул ителә торган чаралар турында хәбәр итәргә
тиеш.
3.3. Принципал бурычлы:
а) Әлеге шартнамәнең 2.1 пунктында күрсәтелгән йөкләмәләрне үтәү яисә
үтәмәү турында Гарантка тиешле түләүләрне үтәгәннән соң яисә үтәмәгәннән соңгы
ике көннән дә соңга калмыйча хәбәр итәргә;
б) Бенефициар белән барлыкка килә торган каршылыклар турында Гарантка үз
вакытында хәбәр итәргә;
в) Гарант Бенефициардан үзенә кергән язма таләпләр турында Принципалга
хәбәр иткән очракта, Гарантның соравы буенча мәгълүматны кичекмәстән
тапшырырга;
г) гамәлдәге законнарда билгеләнгән күләмнән кимрәк булмаган күләмдә
Гарантның регресс таләпләрен үтәүне ликвидлы тәэмин итәргә, шулай ук тәэмин
итүнең гамәлдәге законнар белән бәяләү объектларына кертелгән базар бәясен бәйсез
бәяләүче тарафыннан расларга;
д) Бенефициарга кредит килешүе буенча үз йөкләмәләрен үтәмәгән очракта,
Принципалның барлык счетларыннан акчаларны акцептсыз исәптән чыгару хокукын
бирергә;

е) Гарантка әлеге килешү буенча үз йөкләмәләрен Гарант үтәгән очракта,
Принципалның барлык счетларыннан акчаларны акцептсыз исәптән чыгару хокукын
бирергә;
ж) әгәр Әгерҗе районы муниципаль берәмлеге Советының норматив хокукый
актларында башкасы билгеләнмәгән булса, тиешле финанс елына район бюджеты
турындагы карар белән билгеләнгән күләмдә район бюджетына гарантияләр
биргәндә алына торган түләүне кертүне тәэмин итәргә;
з) Гарантның Гарантия буенча Гарант Бенефициар тарафыннан түләнгән
суммаларны үтәгәннән соң ун көн эчендә Гарантны кире кайтару турындагы таләбен
үтәргә. Гарантның әлеге пунктчада каралган срокларда Гарантның Принципалга
таләбе буенча суммалар принцибыннан түләмәве әлеге килешү буенча Гарант
алдындагы йөкләмәләр принцибын бозуны аңлата һәм таләпнең күрсәтелгән
суммасы Гарант алдындагы Принципалның вакыты чыккан бурычы дип санала һәм
акцептсыз тәртиптә Принципал счетларыннан түләтелергә тиеш;
и) Тиешле финанс елына район бюджеты турындагы карар белән билгеләнгән
күләмдә, Гарантка әлеге Гарантия буенча йөкләмәләрне Гарантка Бенефициар
тарафыннан түләнгән акчаларны кире кайтару датасына кадәр чорда процентларны
түләргә;
к) кредит ресурсларына ихтыяҗ кимегән очракта Бенефициарга кредит
суммасын киметү буенча кредит килешүенә үзгәрешләр кертү турында һәм әлеге
килешүгә Әгерҗе муниципаль районының муниципаль гарантиясе буенча Гарантның
җаваплылык күләмен киметү буенча тәкъдим җибәрергә. Кредит шартнамәсенә
үзгәрешләр әлеге шартнамәнең 4.3 пункты нигезендә кертелә.
Гарантка кайтару суммасын Принципал түләү датасы булып район бюджеты
хисабына тиешле сумманы фактта күчерү датасы (көне) санала. Гарант Бенефициар
тарафыннан түләнгән төп бурычның суммаларын юкка чыгару җирле бюджет
счетына акчалар күчерү юлы белән гамәлгә ашырыла № _______________ ГРКЦ ГУ
Россия Банкы __________, БИК ___________, ИНН _______________, КПП
_______________, түләү билгеләве итеп _______ ел, № ____ килешүе нигезендә
________ код буенча “Бюджет кредитын кире кайтару” дип күрсәтергә.
Федераль казначылык идарәсенең бердәм казначылык счетына тиешле
сумманы күчерүнең календарь көне (датасы) процентларны түләү датасы дип санала.
Әлеге пункт нигезендә процентлар Федераль казначылык идарәсенең бердәм
казначылык счетына Принципал белән түләнә _______________ № ___________ в
ГРКЦ ГУ Россия Банкы _______________, БИК ______________, ИНН ___________,
КПП ____________ (Әгерҗе муниципаль районының Кичкетаң авыл җирлеге
башкарма комитеты), ОКАТО (түләүченең), түләү билгеләве итеп _______ ел, № ____
килешүе нигезендә ________ код буенча 100 процент район бюджетына “Бюджет
кредитыннан файдаланган өчен процентлар” дип күрсәтергә.
4.
Бенефициарның хокук һәм бурычлары
4.1. Бенефициар түбәндәге вакыйгалар җиткәннән соң бер эш көненнән дә
соңга калмыйча Гарантка язмача хәбәр итәргә тиеш:
Принципалга кредит шартнамәсе кысаларында акчалата акчалар бирү
фактлары турында, исәп-хисап счеты буенча акча күчерү һәм Бенефициарның
вәкаләтле затлары кул куйган һәм бенефициар мөһере белән таныкланган акчалар
бирү Принцибалының суд счетлары буенча өземтәләр кушып, исәп-хисап счеты

кысаларында Принципалга акча бирү фактлары турында;
Кредит шартнамәсе буенча гарантияләнгән йөкләмәләрне өлешчә яки
тулысынча Принципал, өченче затлар, Гарант тарафыннан, исәп-хисап счеты буенча
өземтәләрне, ссуд счетлары буенча өземтәләрне исәпләү турында Принципал
кредитларны каплау турында, шулай ук вәкаләтле затлар Бенефициар тарафыннан
имзаланган һәм Бенефициар мөһере белән таныкланган процентларны түләү
счетлары буенча Бенефициар тамгасы белән Бенефициарга акча күчерү турындагы
принципалның түләү йөкләмәләре күчермәләре буенча;
әгәр кредит шартнамәсе дөрес түгел дип танылса яисә аның буенча йөкләмә
башка нигезләр буенча туктатылса.
4.2. Бенефициар, кредит шартнамәсе үз көченә кергәннән соң ике эш көненнән
дә соңга калмыйча, Гарантка үз мөһере белән таныкланган Кредит шартнамәсе
күчермәсен җибәрергә тиеш.
4.3. Бенефициар кредит килешүенә теләсә нинди үзгәрешләр яисә өстәмәләр
кертүгә Гарант белән килешергә һәм аның язма ризалыгын алырга тиеш.
4.4. Бенефициар үз теләге белән әлеге шартнамәнең 2.1 пункты нигезендә
Гарант тарафыннан гамәлгә ашырыла торган түләү билгеләүләрен үзгәртергә
хокуклы түгел.
4.5. Гарантия буенча Бенефициарга караган Гарантка карата таләп хокукы
башка затка тапшырылмый.
5.
Гарантиянең гамәлдә булу срогы
5.1. Гарантия кредит килешүе буенча чаралар Принципиал счетына кергән
көннән үз көченә керә.
5.2. Гарантия срогы гарантия бирелгән йөкләмәләрне үтәү срогы белән
билгеләнә.
6.
Гарантиянең гамәлдә булуын туктату
6.1. Гарантия теләсә кайсы түбәндә санап үтелгән вакыйгалар башланганнан
соң үз эшчәнлеген туктата:
- Гарантка таләпләр кую өчен әлеге шартнамәдә каралган срок узгач;
- Гарант тарафыннан Гарантия буенча йөкләмәләрне тулысынча үтәгәннән соң;
- Принципал яки өченче затлар тарафыннан Бенефициар алдында Гарантия
белән тәэмин ителгән Кредит килешүе буенча йөкләмәләр үтәлгәннән соң;
-Гарантияне кире чакыртып алганнан соң;
Бенефициарның Гарантны аның йөкләмәләреннән азат итү турында язмача
гариза юлы белән Гарантия буенча үз хокукларыннан баш тартуы нәтиҗәсендә.
7.
Гарантияне чакыртып алу шартлары
7.1. Гарантия Гарант белән килештерелмәгән, җаваплылыкны арттыруга
китерә торган шартлар һәм Гарант өчен тискәре нәтиҗәләр керткән очракта, Гарант
тарафыннан кире кайтарыла.
7.2. Гарантияне кире чакыртып кайтару турында хәбәрнамә Принципал һәм
Бенефициарга әлеге килешүдә күрсәтелгән адреслар буенча җибәрелә.
8.
Гарантия буенча йөкләмәләрне үтәү
8.1. Принципал тарафыннан кредит килешүе буенча йөкләмәләрне үтәү
вакыты җиткәндә Бенефициар Гарантка таләпләр куелганчы, тиешле түләүләр
турындагы Принципалга язма таләп куярга, шулай ук кредит килешүендә
билгеләнгән срокларда акчаларны акцептсыз күчерү буенча Принципал счетларына

таләп куярга тиеш, ләкин йөкләмәләрне үтәү вакыты җиткәннән соң 10 эш көненнән
дә соңга калмыйча. Әгәр Принципал кредит килешүе буенча йөкләмәләрне үтәү
вакыты җиткәннән соң 20 эш көне эчендә Бенефициарның язмача таләбе буенча үз
йөкләмәләрен тиешенчә үтәмәгән булса яки мондый таләпкә тискәре җавап бирсә, Ә
Бенефициар тарафыннан белдерелгән акчаларны акцептсыз исәптән чыгару буенча
Принципал счетларына таләпләр шул ук срокта түләнмәгән булса, Бенефициар биш
эш көне дәвамында Гарантның Гарантия буенча йөкләмәләрен үтәү турында язма
таләп белән Гарантка мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
8.2. Гарантия буенча Гарантның бурычларын үтәү өчен Бенефициар Гарантка
язмача таләпне һәм бу таләпнең нигезле булуын раслаучы документларны
тапшырырга тиеш. Язма таләптә түбәндәгеләр күрсәтелергә тиеш:
а) срогы чыккан үтәлмәгән гарантияләнгән йөкләмәләр суммасы (төп бурыч
һәм (яисә) процентлар);
б) Әлеге шартнамәгә һәм кредит шартнамәсенә сылтамалар рәвешендә
Бенефициар таләбе һәм Гарантның түләве өчен нигез
в) Бенефициар Принципалга белдергән бурычны түләү таләбе белән
мөрәҗәгатькә сылтама рәвешендә таләпләрнең субсидияләнүчәнлеген саклау;
г) Бенефициарның түләү реквизитлары.
Таләпкә беркетелгән документлар:
а) исәп-хисап өчен билгеләнгән көннең икенче көненә ссуда счетлары һәм
процентларны исәпкә алу счетлары буенча өземтәләр;
б) түләнмәгән төп бурыч күләмен һәм түләнмәгән срогы чыккан процентлар
күләмен раслый торган исәпләүләр;
в) Принципиалның кабул ителгән бурычны түләүне таләп итү һәм кара-каршы
таләпләрне исәпкә алу тәкъдиме турында, соңгысы булган очракта (алуны раслау
белән) мөрәҗәгать күчермәсе;
г) күрсәтелгән мөрәҗәгатькә Принципалның җавабы (әгәр андые булса);
д) бенефициар тарафыннан кредит килешүе буенча бурычны акцептсыз күчерү
өчен Принципал счетларына куелган исәп-хисап документларының күчермәләре;
е) Принципал счетлары ачылган кредит оешмаларын бенефициар тарафыннан
кредит килешүе буенча бурычларны акцептсыз тәртиптә исәптән төшерү өчен
Принципал счетларына куелган исәп-хисап документларын үтәү мөмкин булмавы
турында раслау.
Санап үтелгән барлык документлар ("е" пунктчасында күрсәтелгәннәрдән тыш)
Бенефициарның вәкаләтле затлары тарафыннан имзаланырга һәм Бенефициарның
мөһере белән таныкланырга тиеш.
8.3. Гарантка карата таләпне белдерү датасы дип аның Әгерҗе муниципаль
районының Кичкетаң авыл җирлеге башкарма комитетына керү датасы санала.
8.4. Гарант Бенефициар таләбен әлеге килешүнең 8.2 пунктының нигезләнгән
предметына тәкъдим ителгән көннән алып биш эш көне эчендә карый.
Шул ук вакытта Гарант Бенефициар таләпләренә каршы Принципал бирә
торган үзенең каршы килүләрен белдерә, һәм Принципал аларны күз алдына
китерүдән баш тарткан очракта да, шулай ук үз бурычын таныганда да.
8.5. Гарант Бенефициарның таләпләрен канәгатьләндергәнче бу хакта
Принципалга хәбәр итәргә тиеш.
8.6. Гарант Бенефициар тарафыннан күрсәтелгән таләпне һәм документларны

әлеге килешүнең 8.2 пунктында күрсәтелгән таләпне һәм документларны Гарантның
йөкләмәләрен үтәү таләбе нигезле булу предметына Гарантия шартлары буенча
тикшерә.
8.7. Бенефициар таләбе дәлилләнгән дип танылган очракта, Гарант аңа тәкъдим
ителгән көннән алып ун эш көне эчендә Гарантия буенча йөкләмәләрне үтәргә тиеш,
8.6 пункты нигезендә башкару өчен Бенефициар счетына N _______________ (Россия
Федерациясе бюджет классификациясе күрсәткечләре күрсәтелә) билгеләнгән
күләмдә акча күчерергә тиеш.
8.8. Гарантия буенча йөкләмәләрне үтәү тиешле елга район бюджеты
турындагы карарда күрсәтелгән максатларга каралган район бюджеты акчалары
исәбеннән гамәлгә ашырыла һәм, Принципалга бюджет кредиты бирү буларак,
бюджет чыгымнары составында чагылыш табарга тиеш.
Әлеге шартнамә максатларында Гарантия буенча йөкләмәләрне үтәү датасы
дип Гарантның түләү йөкләмәсе буенча район бюджеты счетыннан акчаларны
күчерүнең календарь датасы (көне) санала.
8.9. Гарантия буенча йөкләмәләрне үтәгәннән соң, Гарант Принципалга
Гарантның Принципалга регресс таләбе хокукын билгели торган әлеге килешүнең 1.3
пункты нигезендә Гарантны Гарант Бенефициар Гарантия буенча түләнгән
суммаларны Гарант Бенефициар тарафыннан 10 көн эчендә Гарантка кайтару
турындагы язма таләбе җибәрә.
Принципал Гарантка Гарантия буенча йөкләмәләрне үтәүгә бәйле рәвештә
барлыкка килгән бурыч түләнмәгән очракта, Гарант әлеге бурычны акцептсыз
тәртиптә түләтә.
8.10. Гарант Бенефициарга түбәндәге очракларда Гарантия буенча
йөкләмәләрне үтәүдән баш тарта:
Гарант Бенефициарның таләпләрен әлеге шартнамә шартларына туры
килмәгәнлектән нигезсез дип тану;
Гарантия әлеге шартнамәнең 6.1 пункты нигезендә үз көчен туктата.
8.11. Бенефициар таләпләрен нигезле дип танудан баш тарткан очракта, Гарант
Бенефициарга әлеге таләпне канәгатьләндерүдән баш тарту турында дәлилләнгән
хәбәр җибәрә.
9.
Бәхәсләрне хәл итү
9.1. Әлеге шартнамә нигезләмәләрендә үз карарын тапмаган, әмма шартнамә
буенча Яклар мөнәсәбәтләреннән турыдан-туры яисә читләтеп чыга торган барлык
мәсьәләләр буенча, алар өчен үзләренең яисә закон яисә милек хокукларын һәм
мәнфәгатьләрен яклау зарурлыгыннан чыгып, әлеге шартнамәнең Яклары бәхәсләрен
хәл иткәндә Россия Федерациясе граждан һәм бюджет законнары нигезләмәләренә
таяначак.
9.2. Әлеге килешү текстында үз карарын тапмаган мәсьәләләр буенча Яклар
арасында туарга мөмкин булган барлык бәхәсләр һәм каршылыклар сөйләшүләр юлы
белән хәл ителәчәк.
9.3. Бәхәсле мәсьәләләрне сөйләшүләр барышында җайга салмаган очракта
бәхәсләр Татарстан Республикасы Арбитраж судында Россия Федерациясе
законнарында билгеләнгән тәртиптә хәл ителә.
10. Йомгаклау нигезләмәләре
10.1. Әлеге килешү бер үк юридик көчкә ия булган өч нөсхәдә төзелде.

10.2. Якларның үзара ризалыгы буенча әлеге шартнамәгә барлык яклар
тарафыннан өстәмә килешүләр имзалау юлы белән үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертелә ала.
10.3. Әлеге шартнамә Кредит шартнамәсе буенча чаралар Принципиал счетына
кергән көннән үз көченә керә.
11. Якларның юридик адреслары һәм реквизитлары
Гарант:
________________________________________________________________________
Бенефициар:
________________________________________________________________________
Принципал:
_______________________________________________________________________
12. Якларның имзалары:
Гарант:
М.П.
Бенефициар:
М.П.
Принципал:
М.П.

