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Зәй муниципаль районының дәүләт яки муниципаль торак фондыннан наем 

шартнамәләре буенча торак урыннарын наемга алучылар өчен торак урыны 

наемга алган өчен түләү күләмен исәпләү турында  

нигезләмә. 

 

1. Социаль наем шартнамәсе яки дәүләт яисә муниципаль торак фондыннан торак 

урыны найм шартнамәсе буенча бирелгән торак урыны наемга алган өчен түләү күләме 

1 формула буенча билгеләнә: 

 

1 формула 

 

Пн = Нб * Кк * Кс * П, где 

 

Пн - дәүләт яки муниципаль торак фондының социаль наем шартнамәсе яки торак 

урыны найм шартнамәсе буенча бирелгән торак урыны өчен түләү күләме; 

Нб - торак урыны наемга түләүнең база күләме; 

Кк - торак бинаның сыйфатын һәм төзекләндерелүен, йортның урнашу урынын 

характерлый торган коэффициент; 

Кс - түләү туры килү коэффициенты; 

П - дәүләт яки муниципаль торак фондыннан торак урыны найм шартнамәсе 

буенча бирелгән торак урынның гомуми мәйданы (кв.м). 

Зәй муниципаль районының барлык категория гражданнары өчен түләү туры 

килү коэффициенты күләме 0,1 күләмендә билгеләнә. 

2. Торак урыны наемга түләүнең база күләме 2 формула буенча билгеләнә: 

2 формула 

 

Нб = СРс * 0,001, монда, 

 

Нб - торак урыны наемга түләүнең база күләме; 

СРс - дәүләт яки муниципаль торак фондының социаль наем шартнамәләре һәм 

торак урыннары найм шартнамәләре буенча бирелә торган торак урыны булган 

муниципаль берәмлектә 1 кв.м икенчел торак базарында уртача бәя. 

Икенчел торак базарында 1 кв. метрның уртача бәясе дәүләт статистикасы 

федераль хезмәтенең территориаль органы мәгълүматлары буенча билгеләнә. 

3. Торак бинаны наемга алган өчен түләү күләме торак бинаның сыйфатын һәм 

төзекләндерелүен, йортның урнашу урынын характерлаучы коэффициентлар кулланып 

билгеләнә. 

К1 коэффициенты түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

                              Км + Ксв + Кпл  

                     К1 = -----------------, 

                                     3 



К1, К2 , К3, Км, Ксв, Кпл, - таблицада күрсәтелгән коэффициентлар. 

 

Коэффициент Куллану үзлекләре Коэффициент әһәмияте 

Торак бинаның сыйфатын характерлаучы коэффициентлар (К1.) 

Км Дивар материалы:  

кирпеч, таш 1,2 

блоклы, зур панальле 1,0 

катнаш яки агач 0,5 

Ксв Йортларны тапшыру сроклары:  

1996 елдан бирле 1,2 

1975 елдан 1996 елга кадәр 1,0 

1960 елдан 1975 елга кадәр 0,6 

1960 елга кадәр 0,4 

Кпл. Торак бинаны планлаштыру:  

яхшыртылган 1,2 

стандарт 1,0 

стандарт булмаган (шул исәптән 

коммуналь, тулай торак һәм кунакханә 

тибындагы)) 

0,5 

Торак бинаны төзекләндерү коэффициенты (К2.) 

 Торак бинаны төзекләндерү:  

- лифтсыз һәм чүп үткәргечсез 0,8 

- лифт һәм чүп үткәргеч белән 1,0 

- чүп үткәргечтән лифтсыз 1,0 

Йортның урнашу урынын характерлаучы Коэффициент (К3.) 

 Урнашуы:  

 Җирлеге 0,8 

 

Торак урыны өчен Кк ның интеграль әһәмияте формула буенча аерым 

параметрлар буенча күрсәткечләрнең уртача үлчәнгән әһәмияте буларак исәпләнә: 

 

                              К1 + К2 + К3  

                     Кк = -----------------, 

                                     3 

 

 


