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Постановление Карар
№ 128 от «19» 04 2019 г.

2019 елга гаилэнец hop эгъзасына яки 
ялгыз яшэуче граждан кеременец 
Бэм аларньщ салым салынырга тиешле мвлкэт 
хакыньщ иц максималь кулэмен билгелэу турында

Россия Федерациясе Торак Кодексы, Татарстан Республикасыныц 2015 елныц 
16 мартындагы "Социаль файдаланудагы торак фондыныц торак урыннарына наем 
шартнамэлэре буенча гражданнарньщ торак урыннары алу хокукларын гамэлгэ 
ашыру турында" 13-TP3 номерлы законы, тезелеш, архитектура Ьэм торак 
коммуналь хуждлык минстрлыгынын, 19.12.2018 ел, 821/пр санлы Приказы буенча, 
Россия Федерациясе тезелеш Ьэм торак - коммуналь хуж;алык минстрлыгыныц 2018 
ел, 19 декабрь, 821/пр санлы “ 2019 елньщ 1 кварталында Россия Федерациясе 
субъектлары буенча 1 кв. метрныц уртача базар курсэткечлэре турында” 822/пр 
санлы боерыгы, Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц «Мамадыш 
муниципаль районында торак урыны мэйданын исэпкэ алу нормасы Ьэм социаль 
наем шартнамэсе буенча торак урыны мэйданын биру нормасы турында " 2007 
елньщ 14 февралендэге 173 номерлы карары, Татарстан Республикасыныц 
Бэялэучелэр союзы " 2019 елныц 12 мартындагы 67 номерлы “Бэялэр диапазонын 
билгелэу турында» бэялэмэсе, бер гражданга туры килэ торган керемнец яисэ ялгыз 
яшэуче граждан Бэм гаилэ эгъзалары милкендэге Ьэм салым салынырга тиешле 
мелкэт хакыныц максималь кулэмен билгелэу методикасына таянып, Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. Гаилэнец Бэр эгъзасына яисэ ялгыз яшэуче гражданга туры килэ торган 
керем кулэменец Ьэм гаилэ эгъзалары яки ялгыз яшэуче граждан милкендэге Ьэм 
2019 елга салым салынырга тиешле мвлкэт хакыныц тубэндэге максималь кулэмен 
билгелэргэ:

1.1. hop гражданга туры килэ торган керем кулэме Бэм гражданнар милкендэ 
булган Бэм салым салынырга тиешле мвлкэт хакы кеременец кулэме:

1.1.1. ялгыз яшэуче кеше ечен-27571,96 сум;
1.1.2. ике кешелек гаилэ ечен-17 545,79 сум;
1.1.3. вч Ьэм аннан кубрэк кешелек гаилэ ечен-15 039,25 сум;
1.2. Бэр гаилэ эгъзасына туры килэ тврган уртача айлык ж;ыелма керемнец 

максималь кулэме:
1.2.1. ялгыз яшэуче граждан ечен-820479 сум;
1.2.2. ике кешелек гаилэ ечен-1 044 246 сум;
1.2.3. вч кешелек гаилэ ечен-1 342 602 сум;
1.2.4. дурт кешелек гаилэ ечен-17 901 36 сум;
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1.2.5. биш кешелек гаилэ ечен-2 237 670 сум;
1.2.6. гаилэ ечен алты кешедэн-2 685 204 сум;
1.2.7. вдце кешедэн торган гаилэ ечен-3 132 738 сум;
1.2.8. сигез кешелек гаилэ ечен-3 580 272 сум;
2. Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц инфраструктура 

усеше булегенец торакны исэпкэ алу йэм булу секторына элеге карарда курсэтелгэн 
максималь чик курсэткечлэрен торак шартларын яхшыртуга мохтаждар исэбенэ 
куелганда кулланырга.

3.Элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацией челтэрендэге 
Татарстан Республикасыныц хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль 
районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны уз ждваплылыгымда калдырам.

Ждггэкче И.М. Дэржеманов



Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц 

19.04.2019 ел, 128 нче номерлы карарына
кушымта№1

2019 елга гаилэнец hop эгъзасына яки ялгыз яшэуче гражданга туры кило 
торган керемнец Ьэм гаилэ эгъзалары яки ялгыз яшэуче граждан 

милкендэге Ьэм салым салынырга тиешле мелкэт хакыньщ 
иц максималь кулэмен билгелэу 

МЕТОДИКАСЫ

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

СЖ = НП X PC х РЦ,
монда:
СЖ - киленгу буенча социаль найм торак урыны биру нормасы буенча торак 

урыны сатып алуныц базар бэясенец исэп-хисап 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 тозелеш, архитектура Ьэм торак коммуналь 
хуж;алык минстрлыгы тарафыннан расланган тулэусез субсидиялэр исэплэу вчен 
федераль башкарма хакимиятнец тиешле органы тарафыннан гомуми мэйданныц 
бер квадрат метрына билгелэнгэн уртача базар хакыннан артмаска тиеш.

Татарстан Республикасыныц Бэялэучелэр союзыныц 2019 елныц 12 
мартындагы 67 номерлы «Бэялэр диапазонын билгелэу турында» бэялэмэсе 
нигезендэ 2019 елныц 1 кварталында Мамадыш муниципаль районы буенча торак 
бинаныц гомуми мэйданыныц уртача базар бэясе 24 863 сум тэшкил итэ.

а) ялгыз яшэуче гражданга:
СЖ = 24863 х 33 -  820479сум;
б) ике кешелек гаилэгэ:
СЖ = 24863 х 42 = 1 044 246 сум;
в) еч кешелек гаилэгэ:
СЖ = 24863х 1 8 x 3  = 1 342 602 сум;
г) дурт кешелек гаилэгэ:
СЖ = 24863х 18 х 4 = 1 790 136 сум;
д) биш кешелек гаилэгэ:
СЖ = 24863 х 18 х 5 = 2 237 670 сум;



е )алты кешелек гаилэгэ:
. СЖ = 24863 х 1 8 x 6  = 2 685 204 сум;

ж) жиде кешелек гаилэгэ:
СЖ = 24863 х18 х 7 = 3 132 738 сум;
з) сигез кешелек гаилэгэ:
СЖ = 24863 х 18 х 8 = 3 580 272 сум.

2. Гаилэ эгъзалары яисэ ялгыз яшэуче граждан милкендэге мелкэт хакыныц 
максималь кулэме СЖ торак урыны базар хакыныц исэплэу курсэткеченэ тигез 
рэвештэ кабул ителэ.

Гражданныц Ьэр гаилэ эгъзасына туры килэ торган максималь уртача айлык 
ж;ыелма керем тубэндэгечэ билгелэнэ:

1) торак урыны сатып алуга ипотека кредиты алу мемкинлеге булган 
шэЬэрлэрдэ - Ьэр гаилэ эгъзасына туры килэ торган Ьэм СЖ исэплэу хакы буенча 
торак урыны сатып алу ечен агымдагы шартларда банкта ипотека кредиты алу ечен 
кирэкле уртача айлык жыелма керем дэрэж;эсеннэн чыгып, тубэндэге формула 
буенча билгелэнэ:

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

ПД - гаилэнец йэр эгъзасына туры килэ торган Ьэм СЖ исэплэу хакы буенча 
торак урыны алу ечен агымдагы шартларда банкта ипотека кредиты алу ечен 
кирэкле уртача айлык жыелма керемнец иц чик кулэме;

СЖ - килешу буенча социаль найм торак урыны биру нормасы буенча торак 
урыны сатып алуныц базар бэясенец исэп-хисап курсэткече;

ПС - кредит буенча айлык процент ставкасы (унарлы вакланма), (ачык 
чыганаклардан коммерцияле кредит оешмалары мэгълуматы буенча) 12 % елга, 
ягъни 12/12/100 аена = 0,01 аена);

КП - кредитныц барлык чорында кредит буенча тулэулэрнец гомуми саны 
(айлар саны);

PC - гаилэ эгъзалары саны;
0,7 - кредит суммасыныц Ьэм фатир хакыныц нисбэте;
0,25 - кредит буенча тулэунец Ьэм гаилэнец айлык ж;ыелма кеременец нисбэте;



Гражданныц Ьэр гаилэ эгъзасына яки ялгыз яшэуче 
гражданга туры килэ торган иц чик уртача айлык ж;ыелма

керем исэп -  хисабы:
___ __________ _____________________________________ 1 нче таблица

н п -

гаилэнец
бер
эгъзасына
торак
урыны
биру
нормасы
(кв.м.)

СЖ торак
урыны
сатып
алуныц
базар
бэясенец
исэп-хисап
курсэткече;
(СЖ = НП
х PC х РЦ)

PC гаилэ
эгьзалары
саны;(кеше)

РЦ - бер
кв. м.
торак
урыны
мэйдан
ыныц
уртача
исэплэн
гэн
базар
бэясе
(сум)

ПС
кредит
буенча
айлык
процент
ставкасы
1 айга, %

к п -

кредитн
Ы Н ,

барлык
чорында
кредит
буенча
тулэулэр
нен
гомуми
саны
(айлар
саны);

кредит
суммасын
ьщ Ьэм
фатир
хакыньщ
нисбэте;

кредит
суммасы
н Ьэм
фатир
бэясе
нисбэте

Керемнец 
иц чик 
кулэме 
(сумнарда 
1 кешегэ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24863 12/12/

100=0,01
180 0 ,7 0,25

33 8 2 0 4 7 9 1 2 4 863 0,01 180 0,7 0,25 2 7 5 7 1 ,9 6
42  • 1044246 2 24863 0,01 180 0 ,7 0 ,50 17545 ,79
54 1 3 42602 3 24863 0,01 180 0,7 0,75 15 039 ,25
72 1790136 4 24863 0,01 180 0 ,7 1,00 15 039 ,25

90 2 2 3 7 6 7 0 5 24863 0,01 180 0 ,7 1,25 15 039 ,25

108 2 6 8 5 2 0 4 6 24863 0,01 180 0 ,7 1,50 15 039 ,25

126 3 1 3 2 7 3 8 7 24863 0,01 180 0 ,7 1,75 15 039 ,25

144 3 5 8 0 2 7 2 8 24863 0,01 180 0 ,7 2 ,0 0 15 039 ,25

1 .ялгыз яшэуче гражданга:
ПД = 0,7 х СЖ х ПС / (1- (1 + ПС) - ш ) / (0,25 х PC) = 0,7 х 820 479 х 0,01 / (1 
-1/1, 01180) / (0,25 х 1) = 57443,353/1-0,16678/0,25 = 5743,353/0,8332166/0,25 =

' 27 571,96
2. ике кешелек гаилэгэ:
ПД = 0,7 х СЖ х ПС / (1- (1 + ПС) - кп) / (0,25 х PC) = 0,7 х 1044246 х 0,01 / (1 
-1/1,01180)/(0,25 х 2) = 7309,722/1-0,16678/0,5 = 7309,722/0,8332166/0,5= 

17 545,79
3. 3 Ъэм аннан кубрэк кешелек гаилэгэ:
ПД = 0,7 х СЖ х ПС / (1- (1 + ПС)-1®) / (0,25 х PC) = 0,7 х 1342602 х0,01 / (1 
-1/1,01180) / (0,25 х 3) = 7309,722/1-0,16678/0,75 = 9398,214/0,8332166/0,75=
15 039,25


