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Алексеевск муниципаль районыныц
Зирекле авыл жирлеге территориясендэ
стационар булмаган сэудэ объектын
урнаштыруга шартнамэ тезу тэртибе турында
Нигезлэмэне раслау хакында
«Муниципаль милектэге жирлэрдэ яисэ жир кишэрлеклэрендэ, шулай
ук дэулэт милке чиклэнмэгэн жирлэрдэ яисэ жир кишэрлеклэрендэ
стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру Тэртибен раслау
турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2016 елныц 13
августындагы 553 номерлы Карары нигезендэ Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл жирлеге Советы
карар итэ:
1. Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл жирлеге
территориясендэ стационар булмаган сэудэ объектын урнаштыруга
шартнамэ тозу тэртибе турында кушымтада бирелгэн Нигезлэмэне расларга.
2. Олеге карарны Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл
жирлегенец мэгълумат стендларында игълан итэргэ.
3. Олеге карарны районныц рэсми сайтында «авыл жирлеклэре»
булегендэ
Ьэм
ТР
хокукый
мэгълуматыныц
рэсми
порталында
урнаштырырга.
4. Олеге карарныц утэлешен контрол ьдэ тотуны уз естемдэ кал дырам.

Зирекле авыл жирлеге 6ai
Совет рэисе

В.А.Данилова

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль
районыньщ Зирекле авыл
жирлеге Советынын, 2021 елньщ
10 мартындагы 12 номерлы
карарына кушымта
Алексеевск муниципаль районыньщ Зирекле авыл жирлеге
территориясендэ стационар булмаган сэудэ объектын урнаштыруга
шартнамэ тезу тэртибе турында
Нигезлзмэ
1. Элеге Нигезлэмэ Алексеевск муниципаль районыньщ Зирекле авыл
жирлеге территориясендз торглар уткэрмичэ генэ стационар булмаган сэудэ
объектын (алга таба текст буенча - СБСО) урнаштыруга шартнамэ тезу
тэртибен билгели Ьэм «Муниципаль милектэге жирлэрдэ яисэ жир
кишэрлеклэрендэ, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгзн жирлэрдэ яисэ жир
кишэрлеклэрендэ стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру
Тэртибен
раслау
турында»
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетыныц 2016 елныц 13 августындагы 553 номерлы Карары нигезендэ
эшлэнде.
2. СБСО урнаштыру хокукы «Муниципаль милектэге жирлэрдэ яисэ
Жир кишэрлеклэрендэ, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгзн жирлэрдэ яисэ
Жир кишэрлеклэрендэ стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру
Тэртибен
раслау
турында»
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетыныц 2016 елныц 13 августындагы 553 номерлы Карарыныц 2.2
пунктында каралган очракларда торглар уткэрмичэ генэ бирелэ.
3. СБСО урнаштыру турында килешу тезу максатында Татарстан
Республикасы Алексеевск муниципаль районыньщ Зирекле авыл жирлеге
башкарма комитеты (алга таба - Вэкалэтле орган) Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районыньщ рэсми сайтында СБСО урнаштыруга
килешу тезугэ гаризалар алу турында мэгълумат житкерэ (алга таба Хэбэрнамэ).
Хужалык итуче субъектлардан гаризаларны кабул игу Хэбэрнамэдэ
билгелэнгэн вакытта, эмма гаризаларны кабул итэ башлау датасыннан
кимендэ 30 (утыз) календарь кон эчендэ гамэлгэ ашырыла.
СБСО урнаштыруга килешу тезугэ гаризалар кабул иту урыны йэм
вакыты Хэбэрнамэдэ курсэтелэ.
Хужалык субъекты тарафыннан СБСО урнаштыруга килешу тезу ечен
гариза язуга кушып бирелэ торган документлар исемлеге элеге Нигезлэмэнец
6 пункты белэн билгелэнгэн.
4. Аяк киемен ремонтлау яисэ басма продукцияне сату буенча
хезмэтлэр курсэту очен СБСО урнаштыруга килешу тезу максатында
вэкалэтле орган вэкалэтле орган вэкалэтле орган сайтында аяк киемен
ремонтлау яисэ басма продукцияне сату буенча хезмэтлэр курсэту ечен
СБСО урнаштыру ечен килешу тезу турында хэбэр бастырып чыгара.

Хужалык итуче субъектлардан гаризаларны кабул иту Хэбэрнамэдэ
билгелэнгэн вакытта, эмма гаризаларны кабул итэ башлау датасыннан
кимендэ 30 (утыз) календарь кен эчендэ гамэлгэ ашырыла.
СБСО урнаштыруга килешу тезугэ гаризалар кабул иту урыны Ьэм
вакыты Хэбэрнамэдэ курсэтелэ.
Вэкалэтле органга гариза аны теркэу юлы белэн кэгазь чыганакта
хужалык итуче субъект (яисэ аныц вэкиле) тарафыннан тапшырыла.
Эгэр белдеру басылып чыккан кеннэн алып 30 (утыз) календарь кен
узгач, СБСО ны бер хужалык субъектыннан урнаштыруга гариза кабул итсэ,
вэкалэтле орган гаризаларны кабул иту срогы тэмамланган кеннэн алып 10
(ун) эш кене эчендэ СБСО урнаштыруга килешу проектын эзерли Ьэм аны
мерэжэгать итучегэ ике несхэдэ жибэрэ. Мерэжэгать итуче еч кен эчендэ
СБСО урнаштыруга юнэлтелгэн шартнамэгэ кул куя Ьэм бер несхэне
вэкалэтле органга кайтара.
Бер урынга ике Ьэм аннан кубрэк гариза булган очракта, СБСО
урнаштыруга килешу электрон аукцион нэтижэлэре буенча тезелэ.
5.
«Муниципаль милектэге жирлэрдэ яисэ жир кишэрлеклэрендэ,
шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн жирлэрдэ яисэ жир кишэрлеклэрендэ
стационар булмаган сэудэ объектларын урнаштыру Тэртибен раслау
турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2016 елныц 13
августындагы 553 номерлы Карарыныц 2.2 пунктында каралган очракларда,
хужалык итуче субъект вэкалэтле органга СБСО урнаштыруга киленгу тезу
турында гариза белэн мерэжэгать итэ.
Вэкалэтле органга гариза аны теркэу юлы белэн кэгазь чыганакта
хужалык итуче субъект (яисэ аныц вэкиле) тарафыннан тапшырыла.
Эгэр дэ Хэбэрнамэдэ курсэтелгэн СБСО урнаштыру очен гаризалар
кабул иту вакыты чыккач, бер хужалык итуче субъекттан бер урынга гариза
кабул ителсэ, Вэкалэтле орган гаризаларны кабул иту вакыты
тэмамланганнан соц еч эш кене эчендэ хужалык итуче субъект гаризасыныц
элеге Нигезлэмэдэ курсэтелгэн талэплэргэ туры килуен тикшерэ Ьэм урнашу
очен килешу тезу яки урнаштыру турында Карар кабул итэ.
СБСО урнаштыру турында Карар кабул ителгэн очракта, Вэкалэтле
орган биш эш кене эчендэ килешу проектын хужалык итуче субъектка кул
кую ечен заказлы хат белэн жибэрэ яисэ гариза биручегэ шэхсэн тапшыра.
Хужалык итуче субъект килешу проектын алган кеннэн алып еч эш
кене эчендэ СБСО урнаштыру турындагы шартнамэгэ кул куярга Ьэм аны
Вэкалэтле органга тапшырырга тиеш. СБСО урнаштыруга кул куелган
шартнамэне хужалык итуче субъект тарафыннан куймау билгелэнгэн
вакытта аны тезудэн баш тарту булып санала.
СБСО урнаштыруга шартнамэгэ Вэкалэтле орган тарафыннан хужалык
итуче субъекттан СБСО урнаштыруга шартнамэнец имзаланган несхэлэрен
алган кеннэн алып биш эш кене эчендэ имза салына Ьэм теркэлэ.
Вэкалэтле орган исеменнэн СБСО урнаштыру шартнамэсенэ вэкалэтле
орган житэкчесе яисэ аныц вазыйфаларын башкаручы зат, йэ Вэкалэтле
орган
житэкчесенец
элеге
гамэллэрне
башкаруга
боерыгы
Ьэм
ышанычнамэсе нигезендэ башка зат имза сала.

СБСО урнаштыруга шартнамэ тезудэн баш тарту турында Карар кабул
ителгэн очракта, Вэкалэтле орган гариза кергэн кеннэн биш кен эчендэ
мврэжргать итуче адресына СБСО урнаштыруга шартнамэ тезудэн баш тарту
турында хат жибэрэ.
Хэбэрнамэдэ курсэтелгэн СБСО урнаштыру ечен гаризалар кабул иту
вакыты чыккач, бер урынга ике Ьэм аннан да кубрэк гариза кабул ителсэ,
килешу, сатулар уткэрмичэ, шартнамэ тезу хокукына ия претендентлар
арасында алдан квалификация сайлап алу юлы белэн, электрон гариза
рэвешендэ тезелэ.
СБСО урнаштыруга шартнамэ тезу ечен гаризалар булмаган очракта,
билгелэнгэн вакытта сатуларсыз элеге урын компенсация урыны сыйфатында
бирелэ яисэ электрон аукцион аша сатылырга тиеш.
6. СБСОны торглар уткэрмичэ урнаштыруга килешу тезу турындагы
гаризада хужалык итуче субъект турында белешмэлэр, шул исэптэн юридик
затныц исеме Ьэм урнашу урыны йэ шэхси эшмэкэрнец фамилиясе, исеме,
атасыныц исеме (булган очракта) Ьэм яшэу урыны, почта адресы, ИНН,
ОГРН, контакт телефоны номеры курсэтелэ.
Г аризага куялар:
- шэхесне раслаучы документлар;
- вэкилнец вэкалэтлэрен раслый торган документ (эгэр мерэжэгать итуче
исеменнэн вэкил гамэлдэ булса); ,
- элек стационар булмаган сэудэ объектын урнаштыруга тезелгэн шартнамэ.
6.1. Ведомствоара хезмэттэшлек кысаларында тубэндэгелэр алына:
1) кучемсез мелкэт объектларына теркэлгэн хокуклар турында Бердэм дэулэт
реестрыннан еземтэ;
2) кучемсез мелкэтнец Бердэм дэулэт реестрыннан кучемсез мелкэт
объектына теп характеристикалар Ьэм теркэлгэн хокуклар турында еземтэ;
3) юридик затларныц Бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ, муниципаль хезмэт
алучы юридик зат булса;
4) индивидуаль эшкуарларныц Бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ, эгэр
муниципаль хезмэт алучы индивидуаль эшкуар булса;
5) элек тезелгэн шартнамэ буенча жир кишэрлегеннэн фактта файдалануга
тулэу буенча бурыч барлыгы турында белешмэлэр.
6) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
жыемнар Ьэм башка тулэулэр буенча бурыч турында белешмэлэр.
7. Шартнамэ бэялэмэсе салымнар, жыемнар Ьэм башка тулэулэр буенча
бурычлары булмаган очракта Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларына гамэлгэ ашырыла.
8. Жирле узидарэ органы инициативасы буенча стационар булмаган
сэудэ объектын урнаштыруга шартнамэ «Муниципаль милектэге жирлэрдэ
яисэ жир кишэрлеклэрендэ, шулай ук дэулэт милке чиклэнмэгэн жирлэрдэ
яисэ жир кишэрлеклэрендэ стационар булмаган сэудэ объектларын
урнаштыру Тэртибен раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетыныц 2016 елныц 13 августындагы 553 номерлы Карарыныц 2.5
пунктында каралган очракларда берьяклы тэртиптэ езелэ.

9. СБСО урнаштыруга шартнамэ биш елдан да ким булмаган вакытка,
эмма 2015 елныц 1 мартына гамэлдэ булган жир кишэрлеген арендалау
шартнамэсендэ каралган вакытка тезелэ.
10. Сатулар уткэрмичэ тезелэ торган стационар булмаган сэудэ
объектын урнаштыруга шартнамэ буенча тулэу кулэме стационар булмаган
сэудэ объектын урнаштыруга шартнамэ тезугэ хокукныц базар бэясен бэялэу
турындагы хисап нигезендэ бэялэу турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендэ билгелэнэ.

