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торак урыннарын бирү тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республи-

касы махсуслаштырылган торак фондының торак урыннарын бирү тәртибе турын-

да» 2007 ел, 20 сентябрь, 475 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2011 ел, 15 ноябрь, 936 нчы; 2013 ел, 10 июнь, 395 нче; 

2013 ел, 2 ноябрь, 836 нчы; 2016 ел, 19 апрель, 239 нчы карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы махсуслаштырылган 

торак фондының торак урыннарын бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

2.2 нче пунктның «б» һәм «в» пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«б) Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсе тарафыннан гариза бирүче вәкаләтле органга 

мөрәҗәгать иткән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча бирелгән, гражданның, 

шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, балигъ булмаганнарны 

да кертеп, тиешле муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт 

объектларына хокукларын теркәү турында соратыла торган мәгълүматларның 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмавы хакында хәбәрнамә; 

в) гражданның, шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, 

балигъ булмаганнарны да кертеп, 2000 елның 1 гыйнварына кадәр тиешле 

муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт объектларына милек 

хокуклары булу (булмау) турында мәгълүматларны үз эченә алган дәүләт техник 
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исәпкә алу һәм (яки) техник инвентарьлаштыру буенча вәкаләтле оешманың 

белешмә кагәзе;»;  

3.2 нче пунктның «б» һәм «в» пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«б) Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсе тарафыннан гариза бирүче вәкаләтле органга 

мөрәҗәгать иткән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча бирелгән, гражданның, 

шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, балигъ булмаганнарны 

да кертеп, тиешле муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт 

объектларына хокукларын теркәү турында соратыла торган мәгълүматларның 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмавы хакында хәбәрнамә; 

в) гражданның, шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, 

балигъ булмаганнарны да кертеп, 2000 елның 1 гыйнварына кадәр тиешле 

муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт объектларына милек 

хокуклары булу (булмау) турында мәгълүматларны үз эченә алган дәүләт техник 

исәпкә алу һәм (яки) техник инвентарьлаштыру буенча вәкаләтле оешманың 

белешмә кагәзе;»;  

4.3 нче пунктның «г» һәм «д» пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«г) Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсе тарафыннан гариза бирүче вәкаләтле органга 

мөрәҗәгать иткән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча бирелгән, гражданның, 

шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, балигъ булмаганнарны 

да кертеп, тиешле муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт 

объектларына хокукларын теркәү турында соратыла торган мәгълүматларның 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмавы хакында хәбәрнамә; 

д) гражданның, шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, 

балигъ булмаганнарны да кертеп, 2000 елның 1 гыйнварына кадәр тиешле 

муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт объектларына милек 

хокуклары булу (булмау) турында мәгълүматларны үз эченә алган дәүләт техник 

исәпкә алу һәм (яки) техник инвентарьлаштыру буенча вәкаләтле оешманың 

белешмә кагәзе;»; 

4.5 нче пунктның «в» һәм «г» пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«в) Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсе тарафыннан гариза бирүче вәкаләтле органга 

мөрәҗәгать иткән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча бирелгән, гражданның, 

шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, балигъ булмаганнарны 

да кертеп, тиешле муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт 

объектларына хокукларын теркәү турында соратыла торган мәгълүматларның 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмавы хакында хәбәрнамә; 

г) гражданның, шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, 

балигъ булмаганнарны да кертеп, 2000 елның 1 гыйнварына кадәр тиешле 

муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт объектларына милек 
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хокуклары булу (булмау) турында мәгълүматларны үз эченә алган дәүләт техник 

исәпкә алу һәм (яки) техник инвентарьлаштыру буенча вәкаләтле оешманың 

белешмә кагәзе;»; 

4.7 нче пунктның «б» һәм «в» пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«б) Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсе тарафыннан гариза бирүче вәкаләтле органга 

мөрәҗәгать иткән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча бирелгән, гражданның, 

шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, балигъ булмаганнарны 

да кертеп, тиешле муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт 

объектларына хокукларын теркәү турында соратыла торган мәгълүматларның 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмавы хакында хәбәрнамә; 

в) гражданның, шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, 

балигъ булмаганнарны да кертеп, 2000 елның 1 гыйнварына кадәр тиешле 

муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт объектларына милек 

хокуклары булу (булмау) турында мәгълүматларны үз эченә алган дәүләт техник 

исәпкә алу һәм (яки) техник инвентарьлаштыру буенча вәкаләтле оешманың 

белешмә кагәзе. Әлеге документларны бозу яки югалту сәбәпле тапшырырга 

мөмкин булмаганда, кызыксындырган мәгълүмат тиешле дәүләт органнары, җирле 

үзидарә органнары һәм оешмалар архивларыннан соратып алына;»; 

4.8.1 нче пунктның «б» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«б) Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсе тарафыннан гариза бирүче вәкаләтле органга 

мөрәҗәгать иткән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча бирелгән, гражданның, 

шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, балигъ булмаганнарны 

да кертеп, тиешле муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт 

объектларына хокукларын теркәү турында соратыла торган мәгълүматларның 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмавы хакында хәбәрнамә;»; 

5.2 нче пунктның «в» һәм «г» пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«в) Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсе тарафыннан гариза бирүче вәкаләтле органга 

мөрәҗәгать иткән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча бирелгән, гражданның, 

шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә әгъзаларының, балигъ булмаганнарны 

да кертеп, тиешле муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт 

объектларына хокукларын теркәү турында соратыла торган мәгълүматларның 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмавы хакында хәбәрнамә; 

г) гариза бирүче вәкаләтле органга мөрәҗәгать иткән көнгә кадәр 10 көннән дә 

соңга калмыйча бирелгән, гражданның, шулай ук күченеп килә торган барлык гаилә 

әгъзаларының, балигъ булмаганнарны да кертеп, 2000 елның 1 гыйнварына кадәр 

тиешле муниципаль берәмлек территориясендә күчемсез мөлкәт объектларына 

милек хокуклары булу (булмау) турында мәгълүматларны үз эченә алган дәүләт 

техник исәпкә алу һәм (яки) техник инвентарьлаштыру буенча вәкаләтле оешманың 

белешмә кагәзе;». 
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2. Бу карарның гамәле 2017 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 
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