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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга
Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык
хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»
2014 ел, 30 апрель, 289 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2014 ел, 13 декабрь, 985 нче; 2015 ел, 20 март, 179 нчы; 2015 ел,
15 сентябрь, 677 нче; 2015 ел, 9 декабрь, 931 нче; 2016 ел, 31 май, 362 нче; 2016 ел,
21 сентябрь, 669 нчы; 2016 ел, 20 декабрь, 954 нче; 2017 ел, 18 февраль, 102 нче;
2017 ел, 30 май, 322 нче; 2017 ел, 26 июнь, 434 нче; 2017 ел, 27 сентябрь, 728 нче;
2017 ел, 6 октябрь, 765 нче; 2018 ел, 17 гыйнвар, 9 нчы карарлары белән кертелгән
үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан
Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре
күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасына (алга таба – Программа)
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
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Программаның 1 бүлегендәге 1.1 бүлекчәдә 1 таблицадан соң:
беренче – өченче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2017 елга кадәр хәрби хезмәттән азат ителгән гражданнарны,
чернобыльчеләрне, Ерак Төньяк районнарыннан мәҗбүри күченеп кайтучыларны
торак белән тәэмин итү Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2015 – 2020 елларга
«Торак» федераль максатчан программасы турында» 2010 ел, 17 декабрь, 1050 нче
карары белән расланган 2015 – 2020 елларга «Торак» федераль максатчан
программасының (алга таба – «Торак» ФМП) «Гражданнарның федераль законнарда
билгеләнгән категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен
үтәү» ярдәмче программасы кысаларында гамәлгә ашырылды.
Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү «Торак» ФМПның «Яшь гаиләләрне
торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасы кысаларында үтәлде, ул яшь
гаиләләргә экономияле класстагы торак сатып алуга яки экономияле класстагы
шәхси торак йорт салуга социаль түләүләр бирүне күздә тота.
2018 елның 1 гыйнварыннан «Торак» ФМП Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
2017 ел, 30 декабрь, 1710 нчы карары белән расланган «Россия Федерациясе
гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән
тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасы (алга таба – федераль дәүләт
программасы) составына кертелә.
Гражданнарның федераль законнарда билгеләнгән категорияләрен торак белән
тәэмин итү буенча, шулай ук яшь гаиләләрнең торак шартларны яхшырту буенча
чаралар федераль дәүләт программасының «Гражданнарның федераль законнарда
билгеләнгән категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен
үтәү» һәм «Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» төп чараларына кертелгән.»;
ундүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Торак» ФМПның «Россия Федерация субъектларының торак төзелешен
үстерү программаларын стимуллаштыру» ярдәмче программасын тормышка
ашырганда төп акцент яңа төзелә торган микрорайоннарны инженер челтәрләре һәм
социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин итүне күздә тоткан
территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм үстерү эре инвестиция проектларына
булышлык күрсәтүгә ясалды. Республикада дәүләт ярдәме чараларын җәлеп итеп
тормышка ашырыла торган мондый проектларның гомуми бәясе 200 млрд. сумнан
артык. 2018 елның 1 гыйнварыннан әлеге чара федераль дәүләт программасының
«Ипотека һәм арендаланган торак» өстенлекле проекты кысаларында тормышка
ашырыла.»;
Программаның 2 бүлегендә:
2.1 бүлекчәне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.1. «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак
белән тәэмин итү» ярдәмче программасы
Ярдәмче программа Татарстан Республикасында Илкүләм проектның торак
сатып алуда яки шәхси торак йорт төзүдә гражданнарның аерым категорияләренә
дәүләт ярдәме күрсәтү системасын үстерүне күздә тоткан өстенлекле юнәлешен
тормышка ашыруга юнәлдерелгән. 2018 елның 1 гыйнварыннан яшь гаиләләргә
экономияле класстагы торак сатып алуга яки экономияле класстагы шәхси торак

3

йорт салуга социаль түләүләр бирү федераль дәүләт программасының «Яшь
гаиләләрне торак белән тәэмин итү» төп чарасы кысаларында гамәлгә ашырыла.
Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итүнең тиешле төбәк программасы һәм
бергә финанслау буенча йөкләмәләр булу Россия Федерациясе субъектларының
әлеге чарада катнашу шарты булып тора.
«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән
тәэмин итү» ярдәмче программасының максаты – билгеләнгән тәртиптә торак
шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылган яшь гаиләләргә торак проблемаларын
хәл итүдә дәүләт ярдәменең өстәмә чараларын күрсәтү.
Ярдәмче программаның төп бурычы – яшь гаиләләргә (ярдәмче программа
катнашучыларына) экономияле класстагы торак сатып алуга яки экономияле
класстагы шәхси торак йорт салуга социаль түләүләр бирү; яшь гаиләләргә үз
акчасын, банкларның һәм башка оешмаларның, шул исәптән торак сатып алу яки
шәхси торак төзү өчен ипотека торак кредитлары һәм заемнары бирүчеләрнең
өстәмә финанс чараларын җәлеп итү өчен шартлар тудыру.
Ярдәмче программа чаралары системасын тормышка ашыру түбәндәге
юнәлешләр буенча башкарыла:
ярдәмче программаны тормышка ашыруны норматив-хокукый һәм методик
тәэмин итү;
ярдәмче программаны тормышка ашыруны финанслар белән тәэмин итү;
ярдәмче программаны тормышка ашыруны оештыру ягыннан тәэмин итү.»;
2.3 бүлекчәне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.3. «2014 – 2020 елларга территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм үстерү
проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасы
Ярдәмче программаны эшләү өчен нигезләр:
Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясе гражданнарын
һәркем алырлык һәм уңайлы торак белән тәэмин итү һәм торак-коммуналь хезмәт
күрсәтүләр сыйфатын күтәрү чаралары турында» 2012 ел, 7 май, 600 нче Указы,
«Торак төзелешен үстерүгә булышлык күрсәтү турында» 2008 елның 24 июлендәге
161-ФЗ номерлы Федераль закон, федераль дәүләт программасының «Ипотека һәм
арендаланган торак» өстенлекле проекты.
Ярдәмче программаның төп максаты – территорияләрне комплекслы
үзләштерү һәм үстерү проектларын тормышка ашыру өлешендә торак төзелешендә
инвестиция активлыгын стимуллаштыру өчен шартлар формалаштыру.
Ярдәмче программа кысаларында торак төзелешен үстерү программаларын
тормышка ашыруга Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр алу буенча
чаралар тормышка ашырылачак, алар түбәндәгеләргә файдаланыла ала:
торак төзелеше өчен каралган, шулай ук өч һәм күбрәк балалары булган
гаиләләргә бирелә торган җир кишәрлекләрен инженер инфраструктурасы белән
тәэмин итү максатларына заемчылар россия кредит оешмаларыннан алган кредитлар
буенча процентлар түләүгә чыгымнарны (чыгымнар өлешен) кайтару;
территорияләрне үстерү буенча проектларны тормышка ашыру кысаларында
социаль инфраструктура объектлары (мәктәпкәчә һәм мәгариф оешмалары,
сәламәтлек саклау учреждениеләре) төзелеше (төзекләндерү);
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территорияләрне үстерү буенча проектларны тормышка ашыру кысаларында
автомобиль юллары төзелеше (төзекләндерү).
Федераль милектә булган нәтиҗәсез файдаланыла торган җир кишәрлекләрен,
дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен хуҗалык әйләнешенә җәлеп итү
буенча чаралар мондый җир кишәрлекләрен табып алу, бу җир кишәрлекләрен алга
таба эшкәртү мәсьәләсен хәл итне күздә тота.»;
Программага кушымтаның «Нәтиҗәле шәһәр төзелеше сәясәтен үткәрүгә
стимуллаштыру, экономияле класстагы торак төзелеше өчен шартлар тудыру»
юлында 1 графада «экономияле класс» сүзләрен төшереп калдырырга;
«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән
тәэмин итү» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа):
1 нче ярдәмче программага 3 нче кушымтада:
1 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Әлеге Кагыйдәләр Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе
гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән
тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасының аерым чараларын
тормышка ашыру турында» 2010 ел, 17 декабрь, 1050 нче карары белән расланган
Яшь гаиләләргә торак сатып алуга (төзүгә) социаль түләүләр бирү һәм алардан
файдалану кагыйдәләре («Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм
уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе
дәүләт программасының (алга таба – федераль дәүләт программасы) аерым
чараларын тормышка ашыру үзенчәлекләренә 1 нче кушымта) белән билгеләнгән
чараларны тормышка ашыруга юнәлдерелгән.»;
3 пунктның беренче абзацында «федераль ярдәмче программа» сүзләрен
«федераль дәүләт программасы» сүзләренә алмаштырырга;
21 пунктта:
беренче абзацта «1 августан 1 сентябрьгә кадәр» һәм «1 сентябрьгә кадәр»
сүзләрен «1 майдан 1 июньгә кадәр» һәм «1 июньгә кадәр» сүзләренә
алмаштырырга;
икенче абзацта «1 август» сүзләрен «1 май» сүзләренә алмаштырырга;
26 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Заявка һәм җыелма исемлек билгеләнгән вакытларда Ярдәмче программаның
дәүләт заказчысы тарафыннан федераль дәүләт программасының җаваплы
башкаручысына тапшырыла.»;
27 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«27. Федераль дәүләт программасының җаваплы башкаручысы тарафыннан
планлаштырыла торган (агымдагы) елда Татарстан Республикасы бюджетына
бирелә торган субсидия күләмен билгеләгәннән һәм җыелма исемлек нигезендә
планлаштырыла торган (агымдагы) елда Татарстан Республикасы бюджетына
бирелә торган субсидия күләме турында мәгълүматларны Ярдәмче программаның
дәүләт заказчысына җиткергәннән соң һәм федераль бюджеттан бирелә торган
субсидияләр күләмен, Ярдәмче программа чараларын финанслашуга тиешле елга
Татарстан Республикасы бюджетында һәм (яки) җирле бюджетларда каралган
бюджет ассигнованиеләре күләмен исәпкә алып, ә Ярдәмче программаны тормышка
ашыруда катнашучы оешмалар бирә торган акча булганда, торак кредитлары һәм
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заемнары бирә торган оешмалардан тыш, - әлеге акчаны исәпкә алып, Ярдәмче
программаның дәүләт заказчысы яшь гаиләләр – тиешле елда социаль түләүләрне
алуга дәгъва белдерүчеләр исемлеген раслый.»;
29 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«29. Федераль дәүләт программасы чараларын финанслашуга каралган
федераль бюджет акчасы федераль дәүләт программасының җаваплы башкаручысы
тарафыннан Татарстан Республикасы бюджетында һәм (яки) Татарстан
Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларында кирәкле күләмнәрдә
федераль дәүләт программасы чараларын финанслашуга акча каралган шартларда
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты белән төзелгән килешү нигезендә
федераль дәүләт программасының җаваплы башкаручысына расланган бюджет
йөкләмәләре лимитлары һәм чыгымнарны финанслау күләмнәре кысаларында
Татарстан Республикасы бюджетына күчерелә.
Әлеге федераль бюджет акчалары билгеләнгән тәртиптә Татарстан
Республикасы бюджетына Федераль казначылыкның территориаль органының
Татарстан Республикасы бюджетын үтәүне касса хезмәте белән тәэмин итү өчен
ачылган счетларына күчерелә.»;
30 пунктның беренче абзацында «федераль ярдәмче программа» сүзләрен
«федераль дәүләт программасы» сүзләренә алмаштырырга;
34 пунктның беренче абзацында «федераль дәүләт заказчысы» һәм «федераль
ярдәмче программа» сүзләрен тиешенчә «җаваплы башкаручы» һәм «федераль
дәүләт программасы» сүзләренә алмаштырырга;
51 пунктның дүртенче абзацына түбәндәге эчтәлекле сүзләр өстәргә:
«, шулай ук күрсәтелгән документлар күчермәләре.»;
52 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«52. Җирле үзидарә органы банктан җирле бюджеттан банк счетына акча
күчерүгә заявка алган көннән соң 10 эш көне эчендә аның социаль түләү алу хокукы
турында бирелгән таныклыклар хакында мәгълүматларга туры килүен тикшерә һәм,
бирелгән документларның әлеге Кагыйдәләргә туры килүе шартында, алар туры
килгәндә банкка социаль түләүләр сыйфатында бирелә торган акчаны күчерә.
Заявка социаль түләү алу хокукы турында бирелгән таныклыклар хакында
мәгълүматларга туры килмәгәндә яисә бирелгән документлар әлеге Кагыйдәләргә
туры килмәгәндә әлеге акчаларны күчерү башкарылмый, бу хакта җирле үзидарә
органы билгеләнгән вакытта банкка язмача хәбәр итә.»;
«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән
тәэмин итү» ярдәмче программасын тормышка ашыру кысаларында яшь гаиләләргә
торак сатып алуга социаль түләүләр бирү кагыйдәләренә 1 нче һәм 2 нче
кушымталар (теркәләләр);
1 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаның 3 пунктындагы икенче абзацта
«2015 – 2020 елларга «Торак» федераль максатчан программасының «Яшь
гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасын тормышка ашыру»
сүзләрен «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе гражданнарын
һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү»
Россия Федерациясе дәүләт программасының «Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин
итү» төп чарасы» сүзләренә алмаштырырга;
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«2014 – 2020 елларга территорияләрне комплекслы үзләштерү һәм үстерү
проектларын тормышка ашыру» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче
ярдәмче программа):
Ярдәмче программа паспортында:
«Ярдәмче программа бурычлары» юлында:
беренче һәм икенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Торак төзелеше программаларын тормышка ашыру;
территорияләрне үстерү проектларын тормышка ашыру кысаларында социаль
һәм инженер инфраструктурасын, автомобиль юлларын үстерү;»;
дүртенче абзацта «экономияле класс» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программа максатларын һәм бурычларын
тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары)» юлында өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«һәркем алырлык бәядәге, энергия нәтиҗәлелеге һәм экология стандартларына
җавап бирә торган торак сегментын формалаштыру;»;
2 нче ярдәмче программаның 1 бүлегендә:
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Ярдәмче программаны эшләү өчен нигезләр:
2015 – 2020 елларга «Торак» федераль максатчан программасының (алга
таба – «Торак» ФМП) «Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен
үстерү программаларын стимуллаштыру» ярдәмче программасы,
«Торак төзелешен үстерүгә булышлык күрсәтү турында» 2008 елның 24
июлендәге 161-ФЗ номерлы Федераль закон,
Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясе гражданнарын
һәркем алырлык һәм уңайлы торак белән тәэмин итү һәм торак-коммуналь хезмәт
күрсәтүләр сыйфатын күтәрү чаралары турында» 2012 ел, 7 май, 600 нче Указы.
2018 елның 1 гыйнварыннан «Торак» ФМП тормышка ашыру Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясенең аерым дәүләт программаларын
кертелә торган федераль максатчан программалар чараларын тормышка ашыру
турында» 2017 ел, 12 октябрь, 1243 нче карары нигезендә вакытыннан алда
туктатылды.
«Торак» ФМП «Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү
программаларын стимуллаштыру» ярдәмче программасы чаралары Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык
һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе
дәүләт программасын раслау турында» 2017 ел, 30 декабрь, 1710 нчы карары белән
расланган «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак
һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт
программасының (алга таба – федераль дәүләт программасы) «Ипотека һәм
арендаланган торак» өстенлекле проектына кертелә.»;
бишенче абзацта «керә торган» сүзләрен төшереп калдырырга;
тугызынчы абзацта «экономияле класс» сүзләрен төшереп калдырырга;
уникенче абзацта «экономияле класс, беренче чиратта аз катлы» сүзләрен
төшереп калдырырга;
унөченче абзацта «экономияле класс» сүзләрен төшереп калдырырга;
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ундүртенче абзацта «экономияле класс, беренче чиратта аз катлы» сүзләрен
төшереп калдырырга;
2 нче ярдәмче программаның 2 бүлегендә:
өченче абзацта «, шул исәптән «Россия гаиләсе өчен торак» программасы
кысаларында проектлар» сүзләрен төшереп калдырырга;
дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«торак төзелеше өчен социаль һәм инженер инфраструктурасын, автомобиль
юлларын үстерү;»;
алтынчы абзацта «экономияле класс» сүзләрен төшереп калдырырга;
тугызынчы абзацта «Россия гаиләсе өчен торак» программасы проектларын
кертеп» сүзләрен төшереп калдырырга;
унынчы абзацта «экономияле класс» сүзләрен төшереп калдырырга;
унберенче һәм уникенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«территорияләрне үстерү буенча проектларны тормышка ашыру кысаларында
социаль инфраструктура объектлары (мәгариф, медицина оешмалары) төзелеше
(төзекләндерү);
территорияләрне үстерү буенча проектларны тормышка ашыру кысаларында
автомобиль юллары төзелеше (төзекләндерү).»;
унөченче абзацны үз көчен югалткан дип танырга;
2 нче ярдәмче программаның 4 бүлегендә:
икенче абзацта «энергия нәтиҗәле һәм энергия саклый торган төзелеш
материаллары, конструкцияләр һәм эшләнмәләр эшләп чыгаручы төзелеш
индустриясенең нәтиҗәле предприятиеләрен төзекләндерү һәм (яки) төзү» сүзләрен
төшереп калдырырга;
дүртенче абзацта:
«бәя категориясе» сүзләрен төшереп калдырырга, «экономияле класстагы
торак стандартларына җавап бирә торган» сүзләрен «һәркем алырлык бәя
стандартларына җавап бирә торган» сүзләренә алмаштырырга;
алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Төзелгән торак шул исәптән федераль дәүләт программасының
«Гражданнарның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү» төп чарасы
кысаларында торак шартларын яхшыртуга дәүләт ярдәмен алучы гражданнарны
тәэмин итү өчен, шулай ук законнарда каралган башка категорияләр өчен дә
файдаланылачак. Моннан тыш төзелгән торак Ярдәмче программа кысаларында
гражданнарның үз һәм заемга алган акчаларына, шул исәптән ипотека торак
кредитларын җәлеп итеп сатып алыначак.»;
1 таблицага түбәндәге эчтәлекле 54 пункт өстәргә:
«54. Иннополис
ш.

күпкатлы

Югары Ослан
муниципаль
районы

21,4

83 930,9

18 657,0 12 438,0 16 412,4»;

беренче абзацта 1 таблицадан соң «проектларның «Торак» ФМП таләпләренә
туры килүе» сүзләрен «федераль дәүләт программасының «Ипотека һәм
арендаланган торак» өстенлекле проекты таләпләренә туры килүе» сүзләренә
алмаштырырга;
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2 таблицадан соң:
икенче абзацта «комиссияләр» сүзен «комиссия» сүзенә алмаштырырга;
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Җир кишәрлеге белән идарә итү һәм эш итү вәкаләтләре законнарда
билгеләнгән вакытка Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына
бирелә.»;
2 нче ярдәмче программаның 5 бүлегендә:
беренче абзацта «экономияле класс» сүзләрен төшереп калдырырга;
икенче абзацта «һәм «Торак» ФМП тарафыннан «Торак төзелешен үстерү»
юнәлеше буенча билгеләнгән бәяләү индикаторлары» сүзләрен төшереп
калдырырга;
бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«һәркем алырлык бәядәге, энергия нәтиҗәлелеге һәм экология стандартларына
җавап бирә торган торак сегментын формалаштыру;»;
2 нче ярдәмче программага кушымтада:
«Бурыч исеме: Торак төзелеше программаларын, шул исәптән «Россия гаиләсе
өчен торак» программасы кысаларында проектларны тормышка ашыру. Экономияле
класстагы торак төзелеше өчен социаль инфраструктураны, алып баручы
автомобиль юлларын үстерү» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Бурыч исеме: Торак төзелеше программаларын тормышка ашыру.
Территорияләрне үстерү проектларын тормышка ашыру кысаларында торак
төзелеше өчен социаль һәм инженер инфраструктурасын, автомобиль юлларын
үстерү»;
«Бурыч исеме: Нәтиҗәле шәһәр төзелеше сәясәтен үткәрүгә, экономияле
класстагы торак төзелеше өчен шартлар тудыруга, демонополизацияләүгә һәм торак
төзелеше базарында көндәшлекне үстерүгә стимуллаштыру» юлында «экономияле
класс» сүзләрен төшереп калдырырга;
«Торак төзелешен үстерү программаларын тормышка ашыруга субсидияләр
алу» юлының 4 графасында «Торак» ФМП сүзләрен «Ипотека һәм арендаланган
торак» өстенлекле проекты» сүзләренә алмаштырырга.

Татарстан Республикасы
Премьер-министры

А.В.Песошин

