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2018 елда гражданнарнын, социаль файдаланудагы 
торак фондыныц торак урыннарына наем шартнамэлэре 
буенча торак урыннар бирелугэ мохтаждар дип тану 
максатларында гражданнарныц Ьэм алар белэн бергэ 
даими яшэуче гаилэ эгъзалары кеременец Ьэм аларныц 
салым салынырга тиешле мелкэтлэре хакыныц 
максималь кулэмен билгелэу турында

Россия Федерациясе Торак Кодексы, “Социаль файдаланудагы торак фондыныц 
торак урыннарына наем шартнамэлэре буенча гражданнарныц торак урыннары алу 
хокукларын гамэлгэ ашыру турында” 2015 елныц 16 мартындагы ТРЗ- 13 санлы 
Татарстан Республикасы законы, Гаилэнец hop эгъзасына яки ялгыз яшэуче 
гражданга туры килэ торган керемнец Ьэм гаилэ эгъзалары яки ялгыз яшэуче 
граждан милкендэге Ьэм салым салынырга тиешле мелкэт хакыныц максималь 
кулэмнэрен билгелэу методикасы, Россия Федерациясе тезелеш, архитектура Ьэм 
торак коммуналь хуждлык минстрлыгыныц «2018 елныц беренче яртыеллыгына 
Россия Федерациясе буенча торак урынныц гомуми мэйданыныц бер квадрат метры 
бэясе нормативы Ьэм 2018 елныц I кварталына Россия Федерациясе субъектлары 
буенча торак урынныц гомуми мэйданыныц бер квадрат метр уртача базар бэясе 
курсэткечлэре турында», 2017 елныц 20 декабрендэге 1691/пр санлы боерыгы, 
Мамадыш муниципаль районы башкарма комитетыныц «Торак урыны мэйданыныц 
хисап нормаларын Ьэм социаль найм Ьэм Дэулэт торак программалары буенча торак 
урыны мэйданын биру нормасын билгелэу турында», 21.08.2008 ел, 678/1 санлы 
карары нигезендэ, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. 2018 елда гражданнарны социаль файдаланудагы торак фондыныц торак 
урыннарына наем шартнамэлэре буенча торак урыннар бирелугэ мохтаждар дип 
тану максатларында Ьэр гаилэ эгъзасы яки ялгыз яшэуче граждан кеременец Ьэм 
аларныц салым салынырга тиешле мелкэтлэре хакыныц максималь кулэмен 
тубэндэгечэ билгелэргэ:
1.1. Ьэр гаилэ эгъзасы яки ялгыз яшэуче гражданга туры килуче керемнец максималь 
кулэме:
а) ялгыз яшэуче гражданга: 14330.82 сум;
б) ике кешелек гаилэгэ: 9919.61 сум;
в) еч Ьэм аннан кубрэк кешелек гаилэгэ: 7816.81 сум кулэмендэ Ьэр гаилэ эгъзасына.
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1.2. гаилэ эгъзасы яки ялгыз яшэуче граждан кеременец Ьэм аларныц салым 
салынырга тиешле мелкэтлэре хакыныц максималь кулэме:
а) ялгыз яшэуче гражданга:1233474сум;
б) ике кешелек гаилэгэ: 1569876 сум;
в) ©и кешелек гаилэгэ: 2018412 сум;
г) дурт кешелек гаилэгэ: 2691216 сум;
д) биш кешелек гаилэгэ: 3364020 сум;
е) алты кешелек гаилэгэ: 4036824 сум;
ж) ждце кешелек гаилэгэ: 4709628сум;
з) сигез кешелек гаилэгэ: 5382432 сум.

2. Элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге 
Татарстан Республикасыныц (http:pravo.tatarstan.ru) хокукый рэсми порталында Ьэм 
Мамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты ж;итэкчесенец урынбасары Р.К. Мохэмэтждновка йоклэргэ.

Ж^итэкче И.М. Дэрж;еманов



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц 

25.07.2018 ел, 432 нче санлы карарына
Кушымта

Гаилэнец hop эгъзасына яки ялгыз яшэуче гражданга туры килэ 
торган керемнец Ьэм гаилэ эгъзалары яки ялгыз яшэуче граждан 

милкендэге Ьэм салым салынырга тиешле мелкэт хакыныц 
максималь кулэмен билгелэу 

МЕТОДИКАСЫ

1. Торак фондыннан социаль наем шартнамэлэре буенча торак урыннары биру 
нормасы буенча торак урыннары алуга базар хакыныц исэплэнгэн курсэткече (алга 
таба - исэп курсэткече) тубэндэге формула буенча исэплэп чыгарыла:

СЖ = НП х PC х РЦ, монда:
СЖ - исэп курсэткече;
НП - элеге муниципаль берэмлектэ гаилэнец бер эгъзасына торак урыны биру 

нормасы;
PC - гаилэ эгъзалары саны;

РЦ - бер квадрат метр торак урыны мэйданыныц элеге муниципаль берэмлекнец 
уртача шартларына Ьэм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин ителешенэ туры килэ 
торган уртача исэплэнгэн базар бэясе, ул Татарстан Республикасында торак урыны 
алуга, Россия Федерациясе тезелеш, архитектура Ьэм торак коммуналь хуж;алык 
минстрлыгытарафыннан расланган тулэусез субсидиялэр исэплэу ечен федераль 
башкарма хакимиятнец тиешле органы тарафыннан гомуми мэйданныц бер квадрат 
метрына билгелэнгэн уртача базар хакыннан артмаска тиеш. ( 2018 елныц 1 
кварталына -37378 сум).
а) ялгыз яшэуче гражданга: '
СЖ = 37 378 х 33 = 1233474 сум;
б) ике кеше лек гаилэгэ:
СЖ = 37 378 х 42 — 1569876 сум;
в) еч кешелек гаилэгэ:
СЖ = 37 378 х 18 х 3 = 2018412 сум;
г) дурт кешелек гаилэгэ:
СЖ = 37 378 х 1 8 x 4  = 2691216 сум;
д) биш кешелек гаилэгэ:
СЖ = 37 378 х18 х 5 = 3364020 сум;
е) алты кешелек гаилэгэ:
СЖ = 37 378 х18 х 6 = 4036824 сум;
ж) жиде кешелек гаилэгэ:
СЖ = 37 378 х18 х 7 = 4709628сум;
з) сигез кешелек гаилэгэ:
СЖ = 37 378 х 18 х 8 = 5382432 сум.



2. Гаилэ эгъзалары яисэ ялгыз яшэуче граждан милкендэге мелкэт хакыньщ 
максималь кулэме СЖ торак урыны базар хакыныц исэплэу курсэткеченэ тигез 
рэвештэ кабул ителэ.
Г ражданныц Ьэр гаилэ эгъзасына туры килэ торган максималь уртача айлык жыелма 
керем тубэндэгечэ билгелэнэ:
1) торак урыны сатып алуга ипотека кредиты алу мемкинлеге булган шэйэрлэрдэ - 
Ьэр гаилэ эгъзасына туры килэ торган йэм СЖ исэплэу хакы буенча торак урыны 
сатып алу ечен агымдагы шартларда банкта ипотека кредиты алу ечен кирэкле 
уртача айлык жыелма керем дэрэжэсеннэн чыгып, тубэндэге формула буенча 
билгелэнэ:

ПД = 0,7 х СЖ х ПС/(1-(1+ПС)-КП)/(0,25 х PC), монда:

ПД - гаилэнец hop эгъзасына туры килэ торган йэм СЖ исэплэу хакы буенча торак 
урыны алу ечен агымдагы шартларда банкта ипотека кредиты алу ечен кирэкле 
уртача айлык ж;ыелма керемнен максималь кулэме;
СЖ - исэплэу курсэткече;
ПС - кредит буенча айлык процент ставкасы (унарлы вакланма) ("Татарстан 
Республикасы Ипотека торак кредиты агентл ы гы" А АЖ - 9% яки 9/12 бер айга ;
КП - кредитныц барлык чорында кредит буенча тулэулэрнец гомуми саны (айлар 
саны);
PC - гаилэ эгъзалары саны;
0,7 - кредит суммасыныц йэм фатир хакыныц нисбэте;
0,25 - кредит буенча тулэунец йэм гаилэнец айлык ж;ыелма кеременец нисбэте;

Бер квадрат метр торак урыны мэйданыныц элеге муниципаль берэмлекнец уртача 
шартларына йэм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин ителешенэ туры килэ торган 
уртача исэплэнгэн базар бэясе, ул Татарстан Республикасында торак урыны алуга, 
Россия Федерациясе тезелеш, архитектура йэм торак коммуналь хуж;алык 
минстрлыгы тарафыннан расланган тулэусез субсидиялэр исэплэу ечен федераль 
башкарма хакимиятнец тиешле органы тарафыннан гомуми мэйданныц бер квадрат 
метрына билгелэнгэн уртача базар хакыннан артмаска тиеш. Россия Федерациясе 
тезелеш, архитектура йэм торак коммуналь хуж;алык минстрлыгыньщ «2018 елныц 
беренче яртыеллыгына Россия Федерациясе буенча торак урынныц гомуми 
мэйданыныц бер квадрат метры бэясе нормативы йэм 2018 елныц I кварталына 
Россия Федерациясе субъектлары буенча торак урынныц гомуми мэйданыныц бер 
квадрат метр уртача базар бэясе курсэткечлэре турында», 2017 елныц 20 
декабрендэге 1691/пр санлы боерыгы белэн расланган бэясе 2018 елныц 1 
кварталына - 37 мец 378 сум.

Жцтэкче урынбасары Р.К.Мехэмэтжанов


