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Сарман муниципаль районы территориясенда стационар булмаган
сауда объектын урнаштыруга шартнама тезу тартибе турында
нигезламане раслау хакында

«Муниципаль
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ныi-'
даулат милке
милектаге жирларда яки Жир кишарлекларенда , шулай ук
булмаган сауда
чикланмаган жирларда яки жир кишарлекларенда стационар
» 2016 елныц 13
объектларын урнаигтыру тартибен раслау туры нда
Сарман
августындагы 553 номерлы карары нигезенда , Татарстан Республикасы
муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРЭ :

булмаган

Сарман муниципаль районы территориясенда стационар
1.
тартибе турьн-i дагы
сауда объектын урнаштыру очен шартнама тезу
нигезламане расларга .
муниципаль
Олеге карарны Татарстан Республикасы Сарман
2.
магълумати - телекоммуникация
Интернет
сайты нда
расми
районынын
магълуматыныц расми
челтаренда нам «Татарстан Республикасы хокукый
челтаренда
магьлумат - телекоммуникация
Интернет
порталы нда»

http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнаштырырга .

Башкарма комитет
З . Олеге карарныц уталешен контрольда тотуны
житакчесенец инфраструктура усеше буенча урынбасары А . Р . Гайфетдиновка
йекларгэ .

зов iН
Е 06и
ЬN\0И
врун : Цнуж НЕС

ТР Сарман муниципаль районы
Башкарма комитетыныц

а~

0006

, о"

U~

ii~

г

99 ууО v:,

iу~

0

н“.ые, дееауиыМ

комитет Сар +,
пеегкоге
униg

житакчесе

е!w. п райииа

ьар

~Уиипиюг
•~ у

Блинкарма

пену

камагеп i

у аJ

60 ~ 0 дл .
и~,Г°'И
4,Эл' оЭдСо

м ЙОдб

А . Валиев

Татарстан
Республикасы
Сарман муниципаль
районы
Башкарма
комитеты нын
Д,?"а я( Удг /елны н

х,'2 номерлы
карарына кушымта

Сарман
муниципаль
районы
территориясенда
стационар булмаган сауда объектын урнаштыру ечен
шартнама тезу тартибе турында нигезлама
1 . елеге Нигезлама Сарман муниципаль районы территориясенда сауда
уткармича гена стационар булмаган сауда объектын ( алга таба-текст буенчастационар булмаган сауда объекты) урнаштыруга шартнама тозу тартибен
билгели нам Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыны н «Муниципаль
милекта булган жирларда яки жир кишарлекларенда , шулай ук даулат милке
чикланмаган жирларда нам жир кишарлекларенда стационар булмаган сауда
объектларын урнаштыру тартибен раслау турында» 2016 елнын 13
августындагы 553 номерлы карары нигезенда эшланган .
2. Торглар уздырмыйча стационар булмаган сауда объектын урнаштыру
хокукы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын «Муниципаль
милектаге жирларда яки жир кишарлекларенда , шулай ук даулат милке
чикланмаган жирларда яки жир кишарлекларенда стационар булмаган сауда
объектларын урнаштыру тартибен раслау турында» 2016 елнын 13
августындагы 553 номерлы карарынын 2.2 пункты нда каралган очракларда
бирела .
З . Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Башкарма

комитеты (алга таба-вакалатле орган) стационар булмаган сауда объектын
урнаштыру ечен килешу тезу максатыннан , Татарстан Республикасы Сарман
муниципаль районы нын расми сайтында стационар булмаган сауда объектын
урнаштыру ечен гаризалар кабул иту турында магьлумати хабарнама (алга таба
хабарнама ) бастыра.
-

Хужалык

итуче

субъектлардан

гаризалар

кабул

иту хабарнамада

курсателган , амма гаризалар кабул ита башлаган кеннан алып 30 (утыз)
календарь кененнан да ким булмаган вакыт эченда башкарыла .
Стационар булмаган сауда объектын урнаштыру буенча шартнама тезу
ечен гаризалар кабул иту урыны нам вакы ты хабарнамада курсатела .
Стационар булмаган сауда объектын урнаштыру ечен шартнама тезу ечен
хужалык итуче субъект тарафыннан гаризага кушып бирела торган
документлар исемлеге алеге Нигезламанен 6 пунктында билгеланган .

стационар
4. Аяк киемен ремонтлау яки басма продукцияне сату ечен
Вакалатле
булмаган суд объектын урнаштыруга шартнама тезу максатыннан

орган Вакалатле орган сайтында аяк киемен ремонтлау яки басма продукция

турында шартнама
сату ечен стационар булмаган суд объектын урнаштыру
тезу ечен гаризалар кабул иту турында хабар ита .

Хужалык итуче субъектлардан гаризалар кабул иту хабарнамада

утыз)
курсателган , амма гаризалар кабул ита башлаган кеннан алып 30 (
итуче
календарь кененнан да ким булмаган вакыт эченда башкарыла. Хужалык
ечен
субъект тарафыннан стационар булмаган сауда объектын урнаштыру
баш тарту
тезелган шартнамане билгеланган вакытка тапшырмау аны тезудан
дип санала .
тезу
Стационар булмаган суд объектын урнаштыру буенча шартнама
ечен гаризалар кабул иту урыны нам вакыты хабарнамада курсатела .
Вакалатле органга гариза аны теркау юлы белан кагазь чыганакта хужалык
итуче субъект (яиса анын вакиле) тарафыннан тапшырыла .
кен узгач,
агар , хабарнама басылып чыккан кеннан 30 (утыз) календарь
объектын урнаштыруга бер хужалык итуче
стационар булмаган суд

субъекттан гариза кабул ителган булса, гаризалар кабул иту срогы
тамамланганнан соц, 10 (ун ) эш кене эченда вакалатле орган стационар

нам аны
булмаган суд объектын урнаштыру буенча килешу проектын азерли
стационар
гариза биручега ике несхада жибара . Гариза бируче еч кен эченда
имзалый
булмаган суд объектын урнаштыру буенча жибарелган килешуне
нам бер несхасен Вакалатле органга кире кайтара.

Бер урынга ике яки аннан кубрак гариза булган очракта, стационар

объектын урнаштыру шартнамасе электрон аукцион
булмаган суд
натижаларе буенча тезела .
шулай ук
5.«Муниципаль милектаге жирларда яки жир кишарлекларенда ,
стационар
даулат милке чикланмаган жирларда яки жир кишарлекларенда
Татарстан
булмаган суд объектларын урнаштыру тартибен раслау турында»
553
Республикасы Министрлар Кабинетынын 2016 елнын 13 августындагы
итуче
номерлы карарынын 2.2 пунктында каралган очракларда хужалык
белан
субъект стационар булмаган сауда объектын урнаштыру турында гариза
Вакалатле органга меражагать ита .
хужалык
Вакалатле органга гариза аны теркау юлы белан кагазь чыганакта
итуче субъект (яиса аныц вакиле) тарафыннан тапшырыла .
объектын
агар да хабарнамада курсателган стационар булмаган суд
итуче
урнаштыру ечен гаризалар кабул иту срогы чыккач , бер хужалык
кабул
субъекттан бер урынга гариза кабул ителса, вакалатле орган гаризаларны
субъект
иту вакыты тамамланганнан сон еч эш кене эченда хужалык итуче
тикшера
гаризасынын алеге Нигезламада курсателган талапларга туры килуен
ита .
нам урнашу ечен шартнама тезу яки урнаштыру турында карар кабул
кабул
Стационар булмаган суд объектын урнаштыру турында карар
проектын
ителган очракта, вакалатле орган биш эш кене эченда килешу
яиса гариза
хужалык итуче субъектка кул кую ечен заказлы хат белан жибара
биручега шахсан тапшыра .

Хужалык итуче субъект килешу проекты алынганнан сон еч эш кене
эченда стационар булмаган сауда объектын урнаштыру турында
шартнама
имзаларга нам аны вакалатле органга тапшырырга тиеш.
Хужалык итуче
субъект тарафыннан стационар булмаган суд объектын урнаштыру
ечен
тезелган шартнамане билгеланган вакытка тапшырмау аны тезудан баш
тарту
дип санала .
Стационар булмаган суд объектын урнаштыру турындагы шартнама
хухсалык итуче субъекттан стационар булмаган сауда объектын
урнаштыру
ечен килешу имзаланган кеннан алып биш эш кене эченда вакалатле
орган
тарафыннан имзалана нам теркала .
Вакалатле орган исеменнан стационар булмаган суд
объектын
урнаштыруга шартнама вакалатле орган хСитакчесе яиса анын вазыйфаларын
башкаручы зат тарафыннан , яиса башка зат тарафыннан алеге гамаллар
башкару ечен вакалатле орган Житакчесенен боерыгы нам ышанычнамасе
нигезенда имзалана.
Стационар булмаган суд объектын урнаштыруга шартнама тезудан баш
тарту турында карар кабул ителган очракта, Вакалатле орган гариза
керган
кеннан алып биш кон эченда стационар булмаган суд объектын урнаштыруга
шартнама тезудан баш тарту турында меражагать итуче адресына, баш тарту
сабапларен курсатеп , хат хсибара .
Хабарнамада курсателган стационар булмаган суд объектын урнаштыру
ечен гаризалар кабул иту срогы чыккач , бер урынга ике нам аннан да
кубрак
гариза кабул ителса, шартнама сатулар уткармича , шартнама тезу хокукына ия
претендентлар арасында алдан квалификацияле сайлап алу юлы белан,
электрон гариза равешенда тезела .
Стационар булмаган суд объектын урнаштыруга шартнама тезу ечен
гаризалар булмаган очракта, билгеланган срокта торгларсыз алеге урын
компенсация урыны сыйфатында бирела яиса электрон аукцион аша сатылырга
тиеш.
б .Торглар уткармича стационар булмаган суд объектын урнаштыру
турында шартнама тезу турында гаризада хужалык итуче субъект турында
белешмалар , шул исаптан юридик затнын исеме нам урыны яки шахси
эшмакарнен фамилиясе , исеме, атасынын исеме (булган очракта) нам яшау
урыны, почта адресы , ИНН, ОГРН, элемта ечен телефон номеры курсатела
.

Гаризага тубандагелар встала : шахесне раслаучы документлар; вакилнен

вакалатларен раслый торган документ (агар мерахсагать итуче исеменнан вакил
эш итса); стационар булмаган суд объектын урнаштыруга элек тезелган
шартнама .
б .1 ведомствоара хезматташлек кысаларында алына :
1) Кучемсез мелкат объектларына теркалган хокуклар турында Бердам
даулат кучемсез мелкат реестрыннан еземта ;
2) Кучемсез мелкат объектынын теп характеристикалары нам теркалган
хокуклары турында кучемсез мелкатнен бердам даулат реестрыннан еземта ;
3) муниципаль хезмат алучы юридик зат булган очракта, юридик затларнын
Бердам даулат реестрыннан еземта ;

4) муниципаль хезмат алучы индивидуаль эшмакар булган очракта,
индивидуаль эшмакарларнен Бердам даулат реестрыннан еземта ;
5) элек тезелган шартнама буенча жир участогыннан фактта файдалану ечен
тулау буенча бурычлар булу турында белешмалар .
6) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар , жыемнар
нам башка тулаулар буенча бурычлар турында белешмалар .
7. Шартнама тезу Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына
салымнар , жыемнар нам башка тулаулар буенча бурычлар булмаганда гамалга
ашырыла .
8 . Жирле узидара органы инициативасы буенча стационар булмаган сауда
объектын урнаштыру турында шартнама берьяклы тартипта « Муниципаль
милектаге жирларда яки жир кишарлекларенда , шулай ук даулат милке
чикланмаган жирларда яки жир кишарлекларенда стационар булмаган сауда
объектларын урнаштыру тартибен раслау турында» Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетынын 2016 елньщ 13 августындагы 553 номерлы
карарынын 2.5 пунктында каралган очракларда езела .
9. Стационар булмаган сауда объектын урнаштыру шартнамасе кименда
биш елга, лакин 2015 елньщ 1 мартына гамалда булган жир кишарлеген
арендалау шартнамасенда каралган сроктан да артмаган срокка тезела .
1 0.Торглар уткармича тезела торган стационар булмаган сауда объектын
урнаштыруга шартнама буенча тулау куламе Россия Федерациясенен баялау
эшчанлеге турындагы законнары нигезенда стационар булмаган сауда объектын
урнаштыруга шартнама тезуга хокукнын базар баясен баялау турындагы хисап
нигезенда билгелана .

