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 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районында социаль наем 

шартнамәләре һәм муниципаль торак фондыннан торак урыннары найм 

шартнамәләре буенча торак урыннарны наемга алучылар өчен 2018 елга түләү 

күләмен исәпләү турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

Россия Федерациясе Торак кодексының 156, 158 статьялары, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне карап тоту 

кагыйдәләрен һәм күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм ремонтлау 

буенча хезмәтләр күрсәтү һәм эшләр башкару очрагында торак урынын карап тоту 

һәм ремонтлау өчен түләү күләмен үзгәртү кагыйдәләрен раслау турында " 2006 

елның 13 августындагы 491 номерлы карары нигезендә, Россия Төзелеш 

Министрлыгының  "Социаль наем шартнамәләре һәм дәүләт яки муниципаль торак 

фондының торак урыннарын найм шартнамәләре буенча торак биналарны наемга 

алучылар өчен торак урыннан файдаланган өчен түләү күләмен билгеләүнең методик 

күрсәтмәләрен раслау турында" 2016 елның 27 сентябрендәге 668/пр номерлы 

боерыгы нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитеты карар итә: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

2018 ел, 11 май 94 номерылы  карары белән расланган  Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районында социаль наем шартнамәләре һәм муниципаль торак 

фондыннан торак урыннары найм шартнамәләре буенча торак урыннарны наемга 

алучылар өчен 2018 елга түләү күләмен исәпләү турында нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә: 

Нигезләмәнең бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Нбаз- торак урынының наймы өчен база түләү күләме – 25,9 сум (Нб= СРс* 

0,001 формуласы буенча исәпләнгән, кая СРс - муниципаль торак фондының социаль 

наем шартнамәләре һәм торак урыннарына наем шартнамәләре буенча бирелә торган 

торак урыны урнашкан Татарстан Республикасында икенчел торак базарында 1 кв. м 

гомуми мәйданның уртача бәясе).  

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Уставында 

каралган тәртиптә бастырырга һәм Апас муниципаль районы рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет  

җитәкчесенең инфраструктура үсеше  буенча урынбасары  А.М. Хасановка йөкләргә. 

 

Башкарма комитет  җитәкчесе                                  А.Н. Гыйбадуллин  


