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<кулле-киме авьlл хýирлегеD муниципаль берамлегенец муниципаль
м9лкэте исемлегена кертелган, кече. haM урта эlлмакарлек субъектларына,
кече haM урта эшмокарлек субъектларына ярдэм инфраструктурасын
барлыкка китерYче оешмаларга файдалануга бирy hэм (яки) файдалануга
бирy 9чен билгелангон молкат белэн эш итy тортибе haM tшартлары
турында Нигезлам9не раслау хакындаD
кРоссия Федерациясендо кече haM урта эшкуарлыкны YcTepY турында) 2007
елныц 24 июлендэге 209-Ф3 номерлы Федераль закон гамалдоге редакцияда
нигезендэ, <<Россия Федерациясендо )цирле Yзидаро оештыруныц гомуми
принциплары турында) 2003 елныц б октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль
закон, гамэлдаге редакциядэ ккулле-киме авыл щирлеге> муниципаль
берамлеге территориясендо кече hэм урта 0шкуарлыкны ycTepy ечен шартлар
тудыру максатларында, Татарстан Республикасы отна муниципаль районыныц
ккышкар авыл )цирлеге> муниципаль беромлеге Уставына таянып
Кулле-Киме аьыл щирлеге башкарма комитеты Карар бирэ:
1. <кулле-киме авыл )цирлеге> муниципаль беремлегенец муниципаль молкате
исемлегена кертелган ,кече haM урта эшм9карлек субъектларына, кече hэм
китерyче
урта эшмэкорлек субъектларына ярдам инфраструктурасын барлыкка
оешмаларга файдалануга бирy hэм (яки) файдалануга биру ечен билгелэнгон
молкэт белон эш итy тартибе hэм шартлары турында Нигезлэмэне расларга
,

(кушымта)

олеге карар кабул ителгэн коннон Yз коченэ кера haM Татарстан Республикасы
отнэ муниципаль районыныц <кулле-киме авыл }кирлеге " муниципаль

берамлегенец мэгълyмат стендында урнаштыру юлы белан халыкка щиткерелерга
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ккулле-киме авыл }r(ирлеге>) муниципаль берамлегенец муниципаль молкате
исемлегена кертелган ,кече haM урта эшмакарлек субъектларына, кече
haM урта
эшмакорлек субъектларына ярдом инфраструктурасын барлыкка китерyче
оешмаларга файдалануга биру haM (яки) файдалануга биру очен билгелонган
молкат белан эш итy тартибе haM шартлары турында Нигезлама
1.

Гомуми нигезламалэр

олеге Нигезлэмэ Yзенчолеклэрне билгели:
- кече haM урта эшмакэрлек субъектларына, кече hэM
урта эшкуарлыкка ярдем
инфраструктурасын то3Yче оешмаларга (алга таба - исемлек)
файдалануга биру
hoM (яки) файдалануга биру ечен билгелэнгэн ккулле-киме авыл
цирлеге)
муниципаль беромлеге муниципаль молкоте исемлегена кертелгон молкэтне
арендага haM тулаусез файдалануга биру (алга таба-исемлек);
- мелкат, шул исоптэн исемлекка кертелган цир киtuэрлеклоре очен аренда
тyлэве буенча ташламаларны куллану ( кече hoM
урта эшмэкарлек субъектлары
очен аренда тYлэвенец таtлламалы ставкаларын куллануны
да кертеп).
1.2, Исемлеккэ кертелгэн мелкэт, шул исаптэн цир кишарлеклэре, кече
hэм
урта эшкуарлык субъектларына hэм кече haM урта эшкуарлыкка ярдам
инфраструктурасын то3yче оешмаларга, аукцион яки аренда шартнамэсе
тезy
хокукына конкурс yткэрy нэтищолэре буенча, гамалдаге
редакциядэ
<Конкуренцияне яклау турында) 2006 елныц 26 июлендоге
135 - ФЗ номерлы
Федераль законныц '17.1 статьясындагы 1 haM 9 олешларенда билгелангэн
очраклардан тыш (алга таба-кендощлекне яклау турында Закон), шулай
ук цир
1.'1

кишорлеклэрена карата - Россия Федерациясе }{ир кодексыныц
39,6
статьясындагы 2 пунктыныц '12 пунктчасы белэн гамэлдэге
шулай
редакциядэ,
ук Россия Федерациясе щир законнарыныц кyрсэтелган затларга }r{ир
кицорлеклэрен сату yткармичэ генэ арендага алырга момкинлек бира
торган

башка нигезлэмэлэре,
1.з. Кертелган молкотка карата аренда шартнамэсен тозy хокукы
кече hoM урта эцмэкэрлек субъектларыннан тыш, кече hэм
урта эшмэкорлек
субъектлары, шул исэптон цир кишэрлеклэре исемлеге бар

кРоссия Федерациясенда кече hэм урта эшкуарлыкны
YcTepY турында) 2оо7
елныц 24 июлендаге 209-Ф3 номерлы Федераль законныц 14 статьясындагы

олешендэ кyрсэтелгон

hэм кече hэм урта

З

эшкуарлыкка ярдэм

инфраструктурасын барлыкка китерyче оешмалар haM алар турында
белешмалор кече hэм урта эшкуарлыкка ярдэм инфраструктурасын
барлыкка
китерyче оешмаларныц бердэм реестрында булган оецмалар (алга
табаоешмалар) _ ffаулат яисэ муниципаль ярдэм кyрсэтyдан баш тарту
ечен
нигезлэре булмаган'субъектлар (<россия Федерациясенда кече hoM
урта
эшкуарлыкны YстерY турында> 2оо7 елныц 24 июлендаге 209-ФЗ
номерлы
Федераль законныц 14 статьясындагы 5 елешенда гамолдаге
редакциядо

каралган).
2. Исемлекко кертелган молкэтне бирy yзенчалекпаре (цир

участокларыннан тыш)
2.1. Исемлекко кертелгэн кyчемсез милек hэм кyчемсез милек (алга таба

-

молкэт) арендага бирелэ:
а) <Кулле-Киме авыл цирлеге "муниципаль берэмлегенец башкарма органы
(алга таба-вакалэтле орган) -|' Кулле-Киме авыл )цирлеге " муниципаль
беромлеге казнасы милкено карата>;
доyлат (муниципаль) унитар предприятиесе, дэyлэт (муниципаль)
учрежiцениесе (алга таба - Хокук иясе) кYрсотелгэн оешма молкэте белэн алыш
бирешлорне килештерергэ вокалотле даyлэт хакимияте органы (щирле

б)
-

Y3идаро органы) ризалыгы белэн-тиешле предприятиега яки учрещдениега
оператив идаро итy хокукында беркетелган даyлэт (муниципаль) милкенэ
карата.

Исемлеккэ кертелгон молкотне арёндалау шартнамэсен тозy хокукына

сатуларны оецтыручы булып в9калэтле орган, хокук иясе яки олеге затлар
тарафыннан }кэлеп ителгон махсус оешма (алга таба - махсуслаштырылган
оешма) тора,
2,2. flоулэт милкен арендага бирy башкарыла:

2.2.1, Аренда шартнамэсен тозy хокукына аукционнар яки аренда
шартнамолорен, тyлоyсез файдалану шартнамэлорен, молкат белэн
ышанычлы идаро шартнамалорен тозy хокукына конкурслар yткорy
кагыйдаларе нигезендэ аренда шартнайасе тозy хокукына аукционнар,
аукционнар yткэрy хокукы очен аукционнар yткэрy нати}цэлоре буенча
Монополияга каршы федераль хезмэтнец 2010 елныц 10 февралендэге

(ареНда шартнамолорен, тyлэyсез файдалану шартнамэлорен тозy хокукына
конкурслар яки аукционнар YTKopY тэртибе турында " гы 67 номерлы боерыгы
белэн расланган ,Щэулот яки муниципаль милекка карата хокукларны кyчyне
кY3Да ТоткаН башка, молкэт белон ышанычлы идара итY шартнамоларе, доYлат
яки муниципаль милеккэ карата хокукларны кyчерyне кyздэ тоткан башка
шартнамэлэр haM алеге шартнамэлэр тозY вакалэтле орган инициативасы яиса
хокук иясе инициативасы буенча яиса субъекттан керган сатуларда молкатне
арендага бирy турында гариза (тэкъдимнэр) нигезенда yткарелэ торган
гамолдоге редакциядо) конкурс формасында сатулар yTk9py юлы белан
гамэлго ашырылырга меМкин булган молкот торларе исемлеге.

2.2,2, Конкуренцияне яклау турындагы законныц бишенче

булеге
НИГе3лэмолэре ниге3ендэ, шулай ук муниципаль милекне сату-алу yткормича
Генэ арендага алу шартнамасен тозy рохсот ителгэн башка очракларда казна
молкатен сату-алу yткэрмича гена бирy xoкyкblHa ия субъект гаризасы буенча
белен бер елеше '1 статьясындагы 17,1 Кондэшлекне яклау турында закон, шул
исэптон:'
а) Конкуренцияне яклау турында 3аконныц 19 статьясындагы 3 елешенец 4
пункты нигезендэ, Монополиягэ каршы органныц язма ровешенда алдан
ризалык алмыйча, муниципаль преференция бирy тэртибенда;

б) монополияга каршы органныц алдан ризалыгы белэн даyлат преференциясе

бирY тэртибендо кYрсэтелгэн Федераль законныц 19 статьясындагы 1
олешенец 13 пункты нигезендэ элеге пунктныц (а> пунктчасында
кYрсателмэг9н очракларда. Бу очракта вокалотле орган монополиягэ каршы

федераль хе3матнец тиешле территориаль органына мондый преференцияне
биру турында гариза азерли haM цибарэ,
2.3, Вэкалэтле орган, хокук иясе яки махсуслаштырылган оешма молкатне
исемлекко kepTy датасыннан бер елдан да соцга калмыйча йэ субъектныц сатуалуда мелкэтне арендага бирy турында гариза (такъдимнор) керган коннан
алып алты айдан да соцга калмыйча аренда килешyе тезy хокукына аукцион
яисо конкурс игьлан ита.
2.4, ИсеМлеккЭ кертелгаН молкатне сату-алУ килецYе тезY счен нигез булып
ккулле-киме авыл )цирлеге) муниципаль беромлеге башкарма органы карары
тора, ул олеге Нигезлэманец 2.2.2 пункты нигезенда бирелган гаризаны карау
нотищал9ре буенча кабул ителгон,
2.5. Сатулар yткармичэ генэ муниципаль молкатне арендалау шартнамасе тозy

очен СубЪект вокаЛотле органга тубэНдоге докУментларНы кушып гариза биро::
- мерs}когать иткон зат КУЭ субъекты булып тора;
- морэ}когать иткан зат ярдэм алырга хокуклы.

2,6. Сатуларны yткармичэ генэ милек бирy турындагы гариза

кергон
корреспонденция ечен билгелэнгэн тортипто йа махсус журналда теркала, агар
кyрсэтелгэн тартип гариза kepy вакытын бируне кyзда тотмый икэн,

кушымта итеп бирелэ торган документлар" белен гариза аны росмилэштерy
талаплэрена туры килY-килмоYго биш эш коне эчендэ карала. Гаризаны
рэсмилэштерyдо хокук бозулар булган очракта морэщагать итyчега язма
ровешто аларны ун кон эчендо бетеру такъдиме белэн кисэтYлэр щибэрело.
субъект тарафыннан билгелэнгэн срокта кисатyлар юкка чыгарылган очракта,
гари3а асылда каралырга тиеш, башка очракта мора)t{огать итyчегэ, аны
рэсмилэштерvгэ карата искэрмэлорне нигезлэп haM аларны бетергэннэн соц,

субъектныц кабат мороцэгать итy хокукын кyрсатеп, кире кайтарыла.
2,7. Субъект тарафыннан бирелгэн гариза 60 календарь кон эченда каралырга
тиеш,
гариза биргэн кеннэн соц килYче ай довамында актуаль булган
молкатне баялау турындагы хисап булганда, алеге срок 30 календарь канго
кадар кими. Огэр гари3а иде кире кайтарылган субъектка белон кисотyлар, алар
бетерелде, алар вакытында кyрсэтелгэн 2.6 пунктында алеге Нигезлэманец,
кyрсэтелгон элеге пунктта сроклары арттырыла ун кен.
сатуларны yткормича гена милек бирy турындагы гаризаны карау срогы
дэвамында башка субъекттан шул ук молкатне сату yткармичэ бирy турында
гари3а кергон очракта, мондый гари3а беренче мора)цагать итyчего молкат
бирудэн баш тарту очен нигез булган очракта каралырга тиеш.
2,8. Муниципаль милекне арендага бирудэн баш тарту очен нигез булып тора:
- моращэгать итYче кече hoM урта эшкуарлык субъекты яки кече hoM урта
эцкуарлык субъектларына ярдом инфраструктурасын барлыкка китерyче
оешма булып тормый;
- морэщэгать итyчега кроссия Федерациясенда кече hэм урта эшкуарлыкны

э

ycтepy турында) 2007 елныц 24 июлендаге 209-Ф3 номерлы Федераль
законныц 14 статьясындагы 3 елеше нигезендо гамолдоге редакциядо дэyлот

яисэ муниципаль ярдэм кyрсатела алмый;
- морожогать итyчег9 дэyлэт ярдоме чараларын алудан баш тартылырга тиеш
2014 елныц 24 июлендаге 209-Ф3 номерлы <Россия Федерациясенда кече haM
урта эшкуарлыкны ycTepy турында> Федераль законныц 14 статьясындагы 5
олеше нигезендо гамэлдоге редакциядэ муниципаль ярдом KYpcaTY.
Аны эзерлэy ечен нигезлорне yз эчена алган баш тарту элеге Нигезламэнец 2.7
пунктында кyрсэтелгэн вакыт эчендэ субъектка щиборелэ.
2.9, Кучемсез милекне арендалау килешyе проектына, шул исаптан, яклар
тарафыннiн Шартнамэнец моhим шартлары дип танылуларын кyрсатеп,
тубандаге шартлар кертела:
2.9,1, Килешуда каралган максатчан билгеланеш нигезенда кyчемсез милек
объектыннан файдалану буенча арендатор бурычлары турында;
2,9.2. Арендалана торган кyчемсез миле.к объектын агымдагы ремонтлау буенча
арендатор бурычлары турында;
2,9,3. Кучемсез милек объектын тиешле хэлдэ тоту (техник, санитар, янгынга
каршы) буенча арендатор бурычлары турында);
2,9.4, Аренда килешyе вакыты турында: кименда 5 ел. Шартнаманец кыска
вакыты аренда килешyе тозелгонче керган субъектныц язмача гаризасы буенча
билгелэнерга момкин. Бизнес-инкубатор хокукка ия булган очракта, аренда
килешyе срогы 3 елдан артмаска тиеш;
2.9,5. Милек очен аренда тyлэве буенча ташламалар, аларны yтогондс алар
кулланыла торган шартлар, шулай ук аренда тyлаве буенча тацламаларныц
гамалдэ булуын туктатуга китерэ торган кyрсателган шартларны бозу
очраклары турында;
2.9.6. Вакалэтле орган, хокук иясе хокукында арендатордан аренда тyлаве
буенча ташламалар биру шартларын yтэyне раслаучы haM Арендалана торган
молкэтне карап чыгу очен Kepy тэртибе турында килешyда каралган
документларны талоп иторго хокуклы,
2.9.7. Арендаторга бирелгэн молкэт хокукларын чиклэyгэ (авырлыкка), шул
исэптон аренда шартнамэсе буенча башка затка (перенаем) бирелгон
хокукларны hэм бурычларны яцадан булугэ, аренда хокукларын залогка алу
hэм аларны хркалык эшчэнлегенец башка субъектларыныц устав капиталына
кертем сыйфатында KepJy, субарендага биру, мондый молкатне субарендага
бирудэн тыш, кече hoM урта эшкуарлык субъектларына тапшыруны тыю
турында, эгэр да субарендага Кондешлекне яклау турында 3аконныц 17 "1
статьясындагы ,1 олешенец 14 пунктында каралган мелкэт бирелган булса,
;

;

егерме квадрат метрдан артык hэм тиешле бина, бина, тозелма яки
корылманыц 10 проценттан артмый, hoM арендага алучы белон субаренда
килешyе тозy тэртибе турында
2.,10.

Аренда шартнамэсен тезy хокукына аукционда яки конкурста катнашуга

рехсот бирy шартлары гариза бирученец сатуларда катнашуга рохсэтеннэн баш
тарту очен тубэндаге нигезларне кyзда тотарга тиеш:
а) моро>цэгать итyче кече hэм урта эшкуарлык субъекты яисэ кече hэм урта

r

тормый;
эшкуарлыкка ярдэм инфраструктурасын тозYче оешма булып
б) морэщогать итyче кроссия Федерациясенда кече hoM урта эшкуарлыкны
209_ФЗ номерлы Федераль
YcTepy турында) 2оо7 елныц 24 июлендэге
муниципаль ярдам
законныц 14 статьясындагы з олеше нигезенда даyлэт яиса
булып тора, аца
кyрсателэ алмый торган кече haM урта эшкуарлык субъекты
ярдэм кyрсэтелэ алмый,;
карата гамэлдаге редакциядэ даyлат яки муниципаль
в) морэщэгать итYче кРоссия Федерациясенд9 кече haM урта эшкуарлыкны
209_ФЗ номерлы Федераль
Ycтepy турында> 2оо7 елныц 24 июлендэге
муниципаль ярдэм
законныц 14 статьясындагы 5 олеше нигезендэ даyлат яиса
алудан баш тартылырга тиешле зат булып тора,
Федерациясе Хокумотенец
2,1'I. Дукцион YTKapY турында хэбэрнамадэ Россия
3,1 пунктында
21.08.2010 ел, Ns 645 карары нигезендэ, олеге Нигезломонец
hэм аларны
билгелэнган молкэткэ карата аренда тyлаве буенча ташламалар
биру шартлары турында белешмалэр булырга тиеш,

2'12'АУкцион(КонкУрс)докУМеНтлары'аУкЦИоНда(конкУрста)катНашУоЧеН
аца кушып бирела
гаризаныц эчтолегена, формасына hэм составына hэм
морощагать
торган документларына карата талаплэр булырга тиеш, ул
баш тарту
итyченец барлык талапларга туры килyен (сатуларда катнашудан
ечен нигезларнец булмавы) билгеларго момкинлек бирэ.
тарафыннан
Дукцион документларына остамэ ровешта меражагать итYче
итyченец
аренда тyлэве буенча ташламалар алырга телэгэн, морэ}кагать
молкати
<федераль милек биргонда кече haM урта эшкуарлык субъектларына
Хокумоте
ярдом кYрсэтy турында)21,о8.2о10 ел, Nя 6{5 Россия Федерациясе
карары белэн билгеланган ташламаларны алу хокукын раслаучы документлар
булмавы
талаплэрена карата талоплар кертелэ. Мондый документларныц
бирэ
морэщэгать итYченец алеге Нигезламанец 1,3 пункты талаплэренэ щавап
нигез булып тормый,
торган, сатуларда катнашучы дип танудан баш тарту очен
эмма аренда тyлэве буенча ташламалар турындагы шартларны килешyгэ
кертyга комачаулый,

Федераль
2.13. Максатчан билгеланеше haM (яки) 2007 елныц 24 июлендаге
бозып
законныц 18 статьясындагы 42 олешендэ билгеланган тыюларны
Федерациясендэ кече
милектан файдалану фактын ачыклаган очракта кроссия
Федераль законныц
haM урта эшкуарлыкны YcTepY турында> 209-ФЗ номерлы
кодексыныц
гамалдоге редакциясендэ, шулай ук Россия Федерациясе Грахцан
эш
619 статьясында каралган очракларда, вакалотле орган, хокук иясе щиде
hoц арендаторга
коне эчендэ кyрсателгэн хокук бозуларны тасвирлап акт този
кисотy >цибаро, ул
ачыкланган бозуларны бетерy турында тиешле срокта язмача
кисатуне
бу кисотудо кYрсотелерго тиеш, лакин субъект тарафыннан мондый
алган коннон соц 10 календарь кеннан дэ ким булмаска тиеш.
yтамэгсн
2.14, Кисэтyдо кyрсэтелган срокта арендатор yз йокламалорен
тyбэндаге
очракта, вокалатле орган, хокук иясе ун календарь кон эчендэ
чаралар кYрэ::
а) муниципаль милекне арендалау хокукын туктату турындагьi талап белан
судка моро)цагать ита.
алып
б) мелкэти ярдам алучы кече haM урта эшкуарлык субъектлары реестрын

бару очен вэкалатле о.рганга ярдом кyрсотy шартларын арендатор тарафыннан
бозу турында мэгълYмат щиборэ йе тиешле вэкалэтлэр булганда мондый
yзгарешлэрне местакыйль равештэ кертэ.

2.15, Хрцалык алып бару яки оператив идарэ итY хокукында беркетелган
муниципаль милеккэ карата аренда шартнамэсе тозy ечен Хокук иясе мондый
молкэт хркасы вэкалотларен гамалга ацыручы щирле yзидара органы
ризалыгын ала,
КурсэтелГэн ризалЫкны бирУ шартЫ булыП молкэтне алеге Нигезлэмэго биру
шартларыныц туры килyе тора.

з. Исемлеккэ кертелгон мелкэт очен аренда тyлэве буенча тацlламалар

билгелау (щир кишэрлеклареннан тыш)
з.1, Россия Федерациясе Хекумэтенец 21.08,2010 ел, Ne 645 кфедераль милек
биргэнда кече hэм урта эшмэкарлек субъектларына мOлкоти ярдом KVpcoTY
турында> гы карары нигезендэ, милек ечен аренда тyлавен кертyнец чираттагы
тэртибе билгеланэ:
- аренданыц беренче елында-аренда тyлаве кyлэменец 40 проценты;
- аренданыц икенче елында-аренда тyлаве кyламенец 60 проценты;
- аренданыц оченче елында-аренда тyлове кyламенец В0 проценты;
- дyртенче елда аренда тyлаве кyломе 100 процент ташкил итэ.
3.2, Дренда тyлаве буенча ташламалар аренда килешyенда кyрсетелгон, цул
исэптэн сату нэтищалэре буенча тозелгон аренда тyлове кyлэменэ карата
кулланыла. Шул ук вакытта аренда тyлэвенец тиешле суммасы кyрсотелгэн
ташламаларны исэпкэ алып, аларныц .гамэлдэ булу срогы давамында
билгелэнэ, Курсэтелгэн ташламаларны куллану тортибе, аларныц гамалда
булу вакыты, биру шартлары haM аренда шартнамэсенэ кертел9лар,
З.З. Дренда тYлаве буенча елеге.булектэ билгелэнган ташламалар тубендэге
очракларда гамолдан чыгарыл ырга тиеш:
- милекне бозу;
- ике ел роттон аренда тyловен вакытында кертy;
- молкэттэн файдалану билгеланеше буенча тyгел;
- Россия Федерациясе гра}цан законнары нигезендэ башка нигезлэр,

Билгеланган ташламалар тиешле хокук бозу фактын билгелэгон коннон

гамэлдон чыгарылырга тиеш.
ташламалар гамалдон чыгарылган очракта аренда тyлэве кyломе кулланыла,
билгеле бер башка аренда килешyендэ билгелэнган ташламаларны исэпкэ алу.

з.4, Хущалык алып бару яисо оператив идарэ итY хокукында беркетелган

молкэтка, аренда тyлэве буенча ташламалар, аларны куллану шартлары, кече
hэм урта эшкуарлык субъектларына элеге шартларга туры килyне раслый
торган документларга карата талаплар, аренда шартнамасенец башка
шартлары алеге Нигезлэма hoM анда кYрсателгэн норматив хокукый акглар
нигезендэ билгелана, агар бу хакта мелкэтне исемлеккэ кертy турында Хокук
иясенец тэкъдименда кYрсэтелса, <Кулле-Киме авыл щирлеге " муниципаль
беромлеге администрациясе ризалыгы hэм аны Куллану шартлары, алеге
шартларга туры килY-килмаYне раслый торган документларга каратаl>, мондый

МИлекЧеНеЦвОкалаТлареНГаМалгоашырУЧЫалегеШартларнЫкУллаНУНыкYЗДа
ташламалар
очен ареflда тyлаве буенча
киlцэрлекларе
}кир
l],,ilо""телгэн
киlлэрлекларен бирy тартибе
исемлеген9 кертелган )t{ир
хокукына
арендалау килешмасе тозy
кишэрлеген
щир
кертелгон
4,1. Исемлекка
(алга таба yзено }калеп ителгэн махсус оецма
яки
орган
сатуларны вэкалстле

i:;'"";}"r"## ТН;1?#u'лrо

кишарлекларен арендаГа бИРY

РОССИЯ

Федерациясе}Цир*оД"*.",,.,о,ЦV.lбУлегеНИГезлаМОлареНИгезеНда
киш9рлеге биру
субъект инициативасы буенча,>цир
яиса
оргаН
4.2.1,Вакалатле

башкарыла:

белонкЫзыКсыНГаН,аУКцИOНYткэрYНэтИ)ЦэлэребУенча,РоссияФедерациясе
}КиркоДеКсыНИгеЗеНда,шулИсапТэНаУкцИОНДакатНашУоЧеНберданбер

ГарИзабиргансУбъектбелэнКИлешYтозYюлыбелон,аУкцИоНДа
катНашУЧЫларгаКараТаТалэплэрГэТурыкИлаторГанhэмгарИзасыаУкЦИоН
шартларЫНатУрыкИлэТоргаН,яИс9аУкцИоННЬrЦберданберкатнашУЧысыякИ
аУкцИоНДапч..-."'*uнберданберкатНашУЧыДИптаНылгаНсУбъектбелэн,
шУлаЙУкаУкцИоНдакатНашУЧыберданберзаТДИпТаНЫлгаНсубъектбелан,
аУкЦИоНДа*",'.u'У..ыбердонбер'РоссияФедераЦИясе}t{иркодексыНыЦ39'12
кYрсотелган,

статьясындагы 25 пунктында
4.2'2,РоссияФеДераЦиясе)t{иркоДексЫНын39.6сТаТЬясЫНдагы2пунктыныц
щиР
Щир кодексынЫц субъеКтларга
Федерациясе
Россия
пунктчась,rд",
12
кИшэрлеКлареНсатУYткарМИЧоареНдагаалУМеМкИНлегебирэТорГаНбашка
yткармича жир кишорлеге
нигезлар буенча сатулар
каралган
нигезлэмолэрендо
буенча,
биру турында субъект гаризасы

4.3.олегеТартипнеЦ4'2.,1пУнктынДаКYрсэтелгQНоЧракта,tлулаЙУкгарИза
биргонСУбъект,ТорГларYткарМИЧэ,ИсеМлеккОкерТелГаН}кИрКИшарлегеН
ареНДагао,рч*о*У*о,'-.u.иябУлмаса,воКалаТле"р|u:}::.'{Т''"о"еГеНэлеге

гарИзакерГоНкеННаНалЫпалТыаЙдандасоЦгакалмыЙчаареНДагаалУ

шарТНаМэсетозYоЧеНаУкцИоНYТкэрYнеоештЫра.,шУлИсапТан,торгларYтКорY
сайтында
Россия Федерациясенец рэсми
магълYмат
урнашто,ру'"r"r,
турында

Дабасылаwww.tоrgi.gоV.гuсоралгаН}кИркИшэрлеГеНэКаратаареНДа
турында белдеру,

аукцион YTKapy
шартнамэсе тозy хокукына
4.4.АукчиоНYткорYТУрыНдахэбэрнамага,шУлаЙУкаУкцИоНДоКУМеНТларЫНа'

РоссияФедерациясе)i{иркоДексыНыЦ39.11сТатЬясыНДагы2lпУНкТыНда
магълyмат кертелэ:
тыш, тубэндэге
кyрсэтелгэн белешмал5рдэн

кРоссияФедерациясеНдокечеhамУртаэшкУарлыкНыYсТерYТУрЫНДа)2007
4
Федерuп, ,u*о,ныц 18 статьясындагы
номерлы
209-ФЗ
июлендоге
елныц 24
олешеНдаКаралгаНдаYлатМолкатеИсеМлегеНаяИсоМУНИцИпалЬМолкаТ
xQkykblНa
арендалау шартнамасен тозy
кишарлеген
жир
кертелгэн
исемлегена
итyчелар
редакцияда, моражагать
гамэлдаге
очен
катнашу
аукционда
YзлареНеЦКеЧеhамУртаЭшкУарлыксУбъектларЫНаДокУМеНтформасында
алеге Федераль закон нигезенда
формасында
электрон
документ
когазьдэ яисэ
Бердам
эшкуарлык субъектларыныц
haM
кече
урта
торгаН
алыП барыла
реесТрыНнанбелешМалорбирYюлыбелэНYзлэреНеЦкеЧеhамуртаэшкУарлык

яисэ Yзлоренец олеге Федераль
субъектларына карауларын декларациялилэр,
кече hoM урта эшкуарлык
.3аконныц 4 статьясындагы 5 олеше нигезендэ
белдералар,
субъектларына KepTy шартларына туры килYларен
кишарлеге биру турында гари3а
4.5, Вакалэтле органга аукцион yткармичо }кир
yткарy турында гари3а,
яиса }кир кишэрлеген арендага биру буенча аукцион
йэ махсус журналда
кергэн корреспонденция очен билгеленгэн тартиптэ
вакьrтын бируне кyздэ тотмый
теркэлэ, эгар кyрсэтелгэн тэртип документ kepy
икэн,

статьясындагы 26 пункты
4.6. россия Федерациясе )t{ир кодексыныц 39.16
yткэрмича гена

гаризада аукцион
нигезломэлэрен yтэy максатларында Субъект
ЩИркИшэрлегебирYТУрыНдаГарИзадааЦакараТаМУНИЦИпалЬМИлектэбУлган
очен тубэндэге нигез булмавын, муниципаль
жир кишэрлеге бирудэн баш тарту
бирy турында гари3а белан,
молкот исемлегенэ кертелган щир кишорлеге
кече hэм урта эшкуарлыкны yстерy
декларацияли, кроссия Федерациясендэ

ТУрыНда)2оо7елНыЦ24июлендэге209-Ф3номерлыФедералЬзакоНныЦ18
кyрсэтелган
статьясындагы 4 олешендэ каралган гамалдэге редакциядэ кyрсателэ
нигезенда ярдэм
Федераль законныц 14 статьясындагы з олеше
алмый торган зат морощсгать итте,
4,7. }Кир кишэрлеген арендалау

hэм

Федерациясенец гра}цан

)t{ир

шартнамасе проектына Россия
законнары нигезендэ, шул исэптэн

тубэндэге шартлар кертелэ:
буенча арендаторны1-1
4,7.1, Рохсот ителгон щир кишарлегеннан файдалану
бурычы турында шарт;
:

4'7.2,АрендаКИлешYеВакыТыТУрыНДашарТ:УлкИМеНДэ5елТэшкИлИтэргО
килешyе тозелгонче килгэн
тиеш. Шартнамэнец кыска гына вакыты аренда
Федерациясе жир 3аконнары
субъектныц язма гаризасы буенча йо Россия
момкин, Дренда шартнамасенец
белон билгелэнган очракларда билгелэнерга
39,8

Федерациясе Х{ир кодексыныц
гамолдэ булу вакытын билгелэгэнда Россия
haM россия Федерациясе жир кодексыныц башка
;;;;;;,;;
(иц чик) сроклар исопкэ алына,
нигезламолэренда билгелонгэндэ, максималь
буенча ташламалар турында,
4,7.з. }t{ир кишарлегена карата аренда тYлэве
исемлекка hэм tлартларга кертелган
аларны yтэганда алар кулланыла торган
аларны бозу нэтижоларе арендатор
щир кишорлегена карата, шулай ук
гына, килешyда
йеклемэсе равешенда, ташламаларны кулланмыйча
ачыклаганнан соц, Дренда
билгелангэн кYлэмдэ, олеге Шартларны бозу фактын
тyлэве очен тyлоу йеклэмасе рэвешендо,
тYлаве буенча ташламалар биру
4,7,4. ВакалэтЛе оргаН арендатордаН аренда
шарТларыНYТэYНераслаУЧЫДокУМеНТларНыталэпИТаргохокУКлы;

4.7,5'АрендаторгабирелганМолкатхокУКларыННИНдИдэбулсаЧИКлаY
(ЙоклоУ),шУлИсапТаН)ЦИркИшарлегеНтYл9YсезфаЙдалануга(ссУдага)haM
затка (перенаем) хокукларны
тапшыруга, аренда шартнамасе буенча башка

haM аларны ху}цалык
бурычларны кyчерyга, аренда хокуклары залогына
капиталына кертем сыйфатында
эшчанлегенец башка субъектларыныц устав
,1.3 пунктында кYрсотелган
KepTY, субарендага кертV, алеге Тартипнец
сУбъектларгасУбарендагатапшырУДаНтыш,кеЧеhамУрТаэшМакэрлекНе

оешмалар, образуюlлими инфраструктурасына ярдам итy, кече hэм урта
эшмэкэрлек субъектлары.

