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Татарстан Республикасы Буа муниципаль  
районы территориясендә муниципаль  
милектә булган җирләрдән, һәм дәүләт  
милке чикләнмәгән җирләр, күп балалы  
гаиләләр индивидуаль торак төзелеше,  
шәхси ярдәмче алып бару хуҗалык,  
бакчачылык яки яшелчәчелек өчен 
җир кишәрлекләрен бирү тәртибе турында 
 
  

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия 
Федерациясе Җир кодексы, Татарстан Республикасы Җир кодексы, Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы Советы  
 

КАРАР БИРӘ:  
 
 1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә муниципаль 
милектә булган җирләрдән, һәм дәүләт милке чикләнмәгән җирләр, күп балалы гаиләләр 
индивидуаль торак төзелеше, шәхси ярдәмче алып бару хуҗалык, бакчачылык яки 
яшелчәчелек өчен җир кишәрлекләрен бирү тәртибе турында» нигезләмәне (кушымта) 
расларга. 

2. Буа район Советының 2012 елның 16 мартындагы 10-17 номерлы «Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә шәхси торак төзелеше, дача 
төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, бакчачылык яки яшелчәчелек өчен 
муниципаль милектә булган җирләрдән һәм дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдән җир 
кишәрлекләре бирү тәртибе турында" карары (31.07.2012 ел, № 11-21 карар 
редакциясендә) үз көчен югалткан дип танырга.    
 3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча 
урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы 
Муниципаль берәмлекләре порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәрендә түбәндәге адрес буенча http://buinsk.tatarstan.ru. 
 4. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
 
Буа муниципаль районы Башлыгы, 
Буа муниципаль районы Советы Рәисе                                                           М.А. Җаббаров 
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Буа муниципаль  
районы Советы  

2010 елның 22 апреленнән  
9-39 нчы номерлы  карарына 

                                            1 нчы номерлы  кушымта 

 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль  

районы территориясендә муниципаль  
милектә булган җирләрдән, һәм дәүләт  
милке чикләнмәгән җирләр, күп балалы  
гаиләләр индивидуаль торак төзелеше,  

шәхси ярдәмче алып бару хуҗалык,  
бакчачылык яки яшелчәчелек өчен 
җир кишәрлекләрен бирү тәртибе 

 
 Әлеге нигезләмә Россия Федерациясе Җир кодексы, Татарстан Республикасы Җир 
кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә 
эшләнде. 

I. Гомуми нигезләмәләр 
 

 1.1. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдән җир кишәрлекләре 
Татарстан Республикасы территориясендә даими яшәүче өч һәм аннан да күбрәк 
балалары булган гражданнарга бушлай бирелә (тапшырыла) : 

1) шәхси торак төзелешен гамәлгә ашыру, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 
торгларсыз (йорт яны җир участогы), бакчачылык яки яшелчәчелек-0,06 гектардан 0,20 
гектарга кадәр мәйданда; 

2) элек бирелгән җир кишәрлегендә урнашкан торак йорт, әгәр федераль закон 
нигезендә мондый җир кишәрлеге шәхси милеккә бирелергә мөмкин булмаса-элек 
бирелгән җир кишәрлекләре күләме, ләкин 0,20 гектардан артык түгел. 

Өч һәм аннан да күбрәк баласы булган гражданнар дигәндә үзара никахта торучы 
яки бергә яшәүче, яки бер ата - ана (уллыкка алучы, опекун, попечитель) (алга таба-ата-
ана, ата-анасы), шулай ук өч һәм аннан да күбрәк бала, шул исәптән үги-ана, уллыкка 
(кызлыкка) алынган, уллыкка (кызлыкка) һәм опекага (попечительлеккә) булмаган) һәм 
опекунлыкка (уллыкка (кызлыкка) алынган) алынган, опекунлыкка алынган (уллыкка 
(кызлыкка) алынган) һәм опекунлыкка алынган (опекунлыкка алынган) алынган) һәм 
опекунлыкка алынган (опекунлыкка алынган) җир кишәрлеге бирү (тапшыру) турында 
гариза бирү датасына унсигез яше җитмәгән гражданнар. Шул ук вакытта күп балалы 
гаилә составына, кимендә өч гомуми балалары булган очракта, никахта булмаган ата-
ананың икесе дә кертелә. Чит ил гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар, шулай ук 
әлеге пунктта каралган нигезләр буенча җир кишәрлеген бирү (тапшыру) хокукын гамәлгә 
ашырган гражданнар күпбалалы гаилә составына кертелми. 
 1.2. Вәкаләтле орган тарафыннан күп балалы гаиләләргә җир кишәрлекләрен 
шәхси торак төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен (йорт яны җир участогы), 
бакчачылык яки яшелчәчелек эшләре алып бару өчен " Буа муниципаль районы 
муниципаль берәмлегенең мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы «муниципаль казна 
учреждениесен (алга таба - вәкаләтле орган) билгеләргә. 

 
2. Җир кишәрлеген бушлай бирү (тапшыру) тәртибе  

Өч һәм аннан да күбрәк балалары булган гражданнарга район территориясендә яшәүче 
 
 2.1. Җир кишәрлекләре 1.1 пунктында күрсәтелгән ата-аналарга (ата-анага) һәм 
балаларга бирелә (тапшырыла). гомуми өлешле милеккә тигез өлешләрдә.  
Бер ата-ананың җир кишәрлегенә гомуми өлешле милек хокукындагы өлешен алудан 
язма рәвештә баш тарткан яки аны законлы көченә кергән суд карары белән танылмаган 
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дип таныган очракта җир кишәрлеге башка ата-ананың һәм балаларның гомуми өлешле 
милкенә тигез өлешләрдә бирелә (тапшырыла). 

2.2. 1.1 пунктында күрсәтелгән гражданнар. әлеге нигезләмә индивидуаль торак 
төзелешен гамәлгә ашыру, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару (йорт яны җир участогы), 
бакчачылык, яшелчәчелек яки мондый гражданнар милкендә булган торак йорт урнашкан 
җир кишәрлекләрен аларга тапшыру хокукын бер тапкыр гамәлгә ашыра ала. 1.1 
пунктында каралган нигезләр буенча җир кишәрлеге милекчеләре булган балалар. 
күрсәтелгән нигезләр буенча җир участогын бер тапкыр бушлай бирү (тапшыру) хокукын 
алар балигъ булганнан соң саклап калалар.  

2.3. 1.1 пунктында күрсәтелгән гражданнар милкенә җир кишәрлекләре бирү 
(тапшыру) турында Карар кабул иткәндә. әлеге нигезләмә, гариза биргәннән соң әлеге 
гражданнар ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән, уллыкка алыну гамәлдән чыгарылган, 
опека яки попечительлек туктатылган балалар исәпкә алынмый. 

2.4. 1.1 пунктында билгеләнгән очракларда җир кишәрлекләрен бирү (тапшыру). 
әлеге нигезләмә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, җир төзелеше, шәһәр 
төзелеше һәм проект документлары нигезендә гамәлгә ашырыла.   

2.5. 1.1 пунктның 1 пунктчасында күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлекләре 
бирү белән кызыксынучы гражданнарга. әлеге нигезләмә шәһәр округы территориясендә 
даими яшәүче җир кишәрлекләре тиешле шәһәр округы чикләрендә яисә, алар ризалыгы 
белән, шәһәр округы милкендә булган яки Татарстан Республикасы тарафыннан идарә 
итү һәм эш итү вәкаләтләре гамәлгә ашырыла торган башка муниципаль берәмлекләр 
территориясендә урнашкан җир кишәрлекләре саныннан бирелә. 

2.6. 1.1 пунктның 1 пунктчасында күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлекләре 
бирү белән кызыксынучы гражданнарга. әлеге Нигезләмә нигезендә Буа муниципаль 
районы составына керүче шәһәр яки авыл җирлеге территориясендә даими яшәүче җир 
кишәрлекләре тиешле шәһәр яки авыл җирлеге чикләрендә йә әлеге муниципаль район 
составында башка җирлек чикләрендә муниципаль район вәкиллекле органының хокукый 
акты белән билгеләнә торган очракларда бирелә. 

2.7. Буа муниципаль районы җирле үзидарә органнары 1.1 пунктның 1 пунктчасы 
белән билгеләнгән чик (максималь һәм минималь) җир кишәрлекләре күләме нигезендә 
җир кишәрлекләре бирү нормаларын билгели. нигезләмә. 

2.8. 1.1 пунктында күрсәтелгән гражданнарга бирү өчен билгеләнгән җир 
участоклары исемлеге. (йорт яны җир участогы), бакчачылык, яшелчәчелек (алга таба - 
җир кишәрлекләре исемлеге) алып бару өчен Татарстан Республикасында муниципаль 
районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнары тарафыннан Күчемсез 
милекнең Бердәм дәүләт реестры мәгълүматлары нигезендә төзелә һәм әлеге җир 
кишәрлекләрен алу хокукына ия гражданнар исемлегеннән чыгып билгеләнә торган 
ихтыяҗны исәпкә алып билгеләнә. 

Җир кишәрлекләре исемлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан аларны бирү 
максатлары нигезендә аерым төзелә һәм раслана һәм "Интернет" мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә (алга таба - "Интернет" челтәре) муниципаль берәмлекнең 
рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча урнаштырылырга тиеш http://buinsk.tatarstan.ru. 

2.9. 1.1 пунктында күрсәтелгән гражданнар. әлеге Нигезләмә нигезендә 
индивидуаль торак төзелешен гамәлгә ашыру, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 
җир участоклары бирү, бакчачылык яки яшелчәчелек белән кызыксынучы җирле үзидарә 
органнарына даими яшәү урыны буенча җир кишәрлеге бирү турында гариза белән 
мөрәҗәгать итәләр. Төрле муниципаль районнар (шәһәр округлары) территориясендә 
ата-аналар даими яшәгән очракта җир кишәрлеген бирү турында гариза ата-аналарның 
берсенең даими яшәү урыны буенча бирелә. Күпбалалы гаиләгә җир кишәрлеген 
түләүсез бирү турында гариза формасы, шулай ук күпбалалы гаилә әгъзасы (күпбалалы 
гаилә) милкендәге торак йорт урнашкан күпбалалы гаиләгә җир кишәрлеген тапшыру 
турында «Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының 
2011 елның 28 ноябрендәге 3314-р номерлы боерыгы белән расланган.  

Гариза язмача яки электрон документ формасында, гомуми файдаланудагы 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләрен кулланып, турыдан-туры җирле үзидарә 
вәкаләтле органына яисә күпфункцияле үзәк аша тапшырылырга мөмкин. 
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2.10. Шәхси торак төзелешен гамәлгә ашыру, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару 
өчен җир кишәрлеге алу хокукына ия гражданнар исемлегенә кертү турында Карар кабул 
итү өчен гариза биргән көннән алып 14 көннән дә соңга калмыйча түбәндәге документлар 
тапшырыла: 

1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү; 
2) башка ата-ана паспорты (әгәр ата-аналар язылышкан яки язылышмаган, ә бергә 

яшиләр); 
3) балаларның туу турында таныклыгы, шулай ук ундүрт яшькә җиткән балаларның 

паспортлары; 
4) баланың уллыкка алынуын билгеләү турында суд карары (уллыкка алынучылар 

баланың туу турында таныклыкта ата-ана буларак язылган очраклардан тыш); 
5) опекун яки попечитель билгеләү турында опека һәм попечительлек органы акты 

(опека яки попечительлек билгеләнгәндә); 
6) опека яисә попечительлекне башкару турында килешү (опека яки попечительлек 

тарафыннан килешү буенча гамәлгә ашырылган очракта); 
7) язылышу турында таныклык (ата-аналар язылышып торган очракта); 
2.11. Күрсәтелгән 2.9 пунктка кергән көннән соң 30 көн эчендә. әлеге Нигезләмәнең 

2 пункты җирле үзидарә органы мөрәҗәгать итүчене шәхси торак төзелешен гамәлгә 
ашыру, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен җир кишәрлеге алу хокукына ия 
гражданнар исемлегенә кертү турында Карар кабул итә (йорт яны җир участогы), 
бакчачылык яки яшелчәчелек (алга таба - исемлекләр), һәм гариза бирүчегә уникаль исәп 
номеры бирә. 

Исемлекләрне Формалаштыру һәм алып бару җирле үзидарә органы тарафыннан 
җир кишәрлекләре бирү максатлары нигезендә аерым гамәлгә ашырыла. Гражданнарның 
чираты гариза бирү датасы һәм вакыты буенча билгеләнә. 

Гражданнарның уникаль исәп номерлары Исемлеге чиратны күрсәтеп, муниципаль 
берәмлекнең "Интернет" челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла һәм гражданнарны 
исемлеккә керткәндә һәм аларга җир кишәрлекләре бирү буенча яңартылырга тиеш. 

2.12. Әгәр мөрәҗәгать итүче әлеге Нигезләмәнең 2.10 пунктында каралган 
документлар тапшырмаса, яисә мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган 
документлар гариза бирүченең индивидуаль торак төзелешен гамәлгә ашыру, шәхси 
ярдәмче хуҗалык алып бару өчен җир кишәрлеге алу хокукын расламаса (йорт яны җир 
участогы), бакчачылык яки яшелчәчелек алып бару хокукын расламаса, җирле үзидарә 
вәкаләтле органы исемлекләргә кертүдән баш тарту турында Карар кабул итә. 

2.13. Гражданнарга 1.1 пунктның 1 пунктчасында күрсәтелгән максатлар өчен җир 
кишәрлекләре бирү. әлеге Нигезләмәнең 2.15 пунктында каралган очраклардан тыш, 
аларны исемлеккә кертү датасыннан бер елдан да соңга калмыйча чират тәртибендә 
гамәлгә ашырыла.  

Җирле үзидарә органнары җир кишәрлекләрен сайлау процедурасын үткәрү 
урынын, датасын һәм вакытын билгели һәм әлеге процедурада катнашу өчен 
гражданнарны формалаштырылган җир кишәрлекләре санына һәм чиратларына туры 
китереп билгели. 

Җир кишәрлеген сайлау процедурасы уздырылган көнгә кадәр 14 көннән дә соңга 
калмыйча җирле үзидарә органы тарафыннан билгеләнгән гражданнар аны үткәрү урыны, 
көне һәм вакыты турында заказлы хат белән, тапшыру турында хәбәрнамә, телеграмма 
белән яки аларга имза астында хәбәр тапшыру юлы белән хәбәр ителә. 

Җир кишәрлеген сайлау гражданнар тарафыннан җир кишәрлекләре исемлегеннән 
аларның чиратлылыгы нигезендә гамәлгә ашырыла һәм гариза бирүче һәм җирле 
үзидарә вәкаләтле органы вәкиле тарафыннан имзаланган акт белән рәсмиләштерелә. 

2.14. 4. Җир кишәрлеген бирү турындагы карар Казан шәһәре Башкарма комитеты 
тарафыннан әлеге бүлекнең 3 пунктында күрсәтелгән акт нигезендә, аны 
имзалаган вакыттан алып, 14 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

2.14.1. Җир кишәрлеген бирү турында карар, Татарстан Республикасы гамәлгә 
ашырыла торган идарә һәм боерык буенча вәкаләтләр әлеге бүлекнең 3 пунктында 
күрсәтелгән акт нигезендә, аңа имза салынган вакыттан алып, 30 көннән дә соңга 
калмыйча, башкарма хакимиятнең вәкаләтле органы тарафыннан кабул ителә. 
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2.15. Җирле үзидарәнең вәкаләтле органы җир кишәрлекләре бирү белән 
кызыксынучы гражданнарны 1.1 пунктның 1 пунктчасында күрсәтелгән максатлар өчен 
төшереп калдыру турында Карар кабул итә. әлеге нигезләмә исемлектән һәм аларга җир 
кишәрлеге бирүдән баш тарткан очракта: 

1) Татарстан Республикасы Җир кодексының 32 статьясындагы 3 пункты нигезендә 
дәүләт яки муниципаль милектәге җир кишәрлеген гражданнарга  түләүсез биргәндә; 

2) гражданнарның 1.1 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры килмәве. нигезләмә 
нигезендә: 

а) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылганда; 
б) Татарстан Республикасыннан читкә даими яшәү урынына чыкканда; 
в) ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгәндә, уллыкка алу гамәлдән чыкканда, опека 

яки попечительлек туктатылганда; 
г) ата-ананың (ата-аналарның) законсыз гамәлләре (гамәл кылмаулары) 

нәтиҗәсендә бала (балалар) үлгәндә; 
3) гражданнар аларны исемлектән төшереп калдыру турында гариза биргәндә; 
4) җир кишәрлеген сайлау процедурасында гражданнар өч тапкыр баш тартканда 

яисә җир кишәрлеген сайлау процедурасына өч тапкыр килмәгәндә; 
5) гражданнар исемлекләргә кертелгән документларда күрсәтелгән белешмәләргә 

туры килми торган һәм гражданнарның Татарстан Республикасы Җир кодексының 32 
статьясындагы 3 пунктында билгеләнгән таләпләргә туры килмәвен дәлилли торган 
мәгълүматлар ачыкланганда.  

Гражданнарны исемлекләрдән төшереп калдыру һәм аларга җир кишәрлеге 
бирүдән баш тарту турында белдерү җирле үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан 
тиешле карар кабул ителгән көннән 7 көннән дә соңга калмыйча, заказлы хат белән 
тапшыру турында хәбәрнамә белән яки аларга имза тапшыру юлы белән гамәлгә 
ашырыла. 

2.16. 1.1 пунктында күрсәтелгән гражданнар. әлеге Нигезләмәдә милектә булган 
торак йорт урнашкан җир кишәрлекләрен тапшыру белән кызыксынган җир 
кишәрлекләрен торак йорт урнашкан урын буенча җирле үзидарә вәкаләтле органына 
әлеге җир кишәрлеген тапшыру турында гариза белән мөрәҗәгать итәләр. Гариза 
формасы башкарма хакимиятнең вәкаләтле органы тарафыннан раслана.  

Гариза язмача яки электрон документ формасында, гомуми файдаланудагы 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләрен кулланып, турыдан-туры җирле үзидарә 
вәкаләтле органына яисә күпфункцияле үзәк аша тапшырылырга мөмкин. 

2.17. 1.1 пунктында күрсәтелгән гражданнар милкендә булган торак йорт урнашкан 
җир кишәрлеген тапшыру турында Карар кабул итү өчен. әлеге Нигезләмәнең 2.10 
пунктында каралган документлар белән бер үк вакытта түбәндәге документлар кирәк:: 

8) җир кишәрлегендә урнашкан торак йортка Күчемсез милекнең бердәм дәүләт 
реестрыннан өземтә; 

9) бирелә торган җир кишәрлегенә Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан 
өземтә; 

10) торак йортка хокук билгеләүче документ (әгәр әлеге торак йортка милек хокукы 
Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән булса); 

11) җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документ (әгәр әлеге җир кишәрлегенә хокук 
Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән булса). 

1 һәм 2 пунктчаларында күрсәтелгән документлар, гражданнар күрсәтелгән 
документларны үз инициативалары буенча тапшырмаган очракта, җирле үзидарә 
органнары тарафыннан мөстәкыйль соратып алына. 

2.18. 1.1 пунктында күрсәтелгән гражданнар милкенә җир кишәрлекләрен түләүсез 
тапшыру. әлеге нигезләмә әлеге статьяның 2.16 пунктында каралган гариза кергән көннән 
соң алты айдан да соңга калмыйча гамәлгә ашырыла һәм әлеге орган карары белән 
рәсмиләштерелә.  

2.19. 3. Әгәр гариза бирүче әлеге Тәртипнең III бүлегендәге 1 пунктында каралган 
документларны тапшырмаган яки гариза бирүче тарафыннан тапшырылган яки Казан 
шәһәре Башкарма комитетының район (нар) администрациясе тарафыннан алынган 
документлар гариза бирүченең җир кишәрлеген бирүгә хокукын расламаган очракта, 



6 

 

җирле үзидарәнең вәкаләтле органы җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында карар 
кабул итә. 

Гражданнарга җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә җирле 
үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан тиешле карар кабул ителгән көннән, 7 көннән 
дә соңга калмыйча, заказлы хат белән тапшыру турында хәбәрнамә белән яки аларга 
имза тапшыру юлы белән гамәлгә ашырыла. 

2.1.1. Җир кишәрлекләре биргәндә башкарма хакимиятнең вәкаләтле органы һәм 
шәһәр округларының җирле үзидарә органнарының үзара хезмәттәшлеге тәртибе әлеге 
статьяның 2.5 пункты нигезендә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
тарафыннан билгеләнә. 

2.20. Башкарма хакимиятнең вәкаләтле органы милекләренә 1.1 пунктында 
күрсәтелгән нигезләр буенча бирелгән (тапшырылган) җир участоклары гражданнар 
реестрын алып бара. нигезләмә. Җир кишәрлекләрен алучылар реестрын алып бару 
тәртибе һәм реестрга кертелергә тиешле мәгълүматлар Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнә. 

1.21. 1.1 пунктында күрсәтелгән гражданнарга җир кишәрлекләрен түләүсез бирү 
(тапшыру) турында мәгълүмат. әлеге нигезләмә социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт 
мәгълүмат системасында урнаштырыла. Күрсәтелгән мәгълүматны социаль тәэмин 
итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру (алу) «дәүләт социаль 
ярдәме турында " 1999 елның 17 июлендәге 178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 
гамәлгә ашырыла.  
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 Нигезләмәгә  
1 нче кушымта  

 
Татарстан Республикасы 

Җир һәм мөлкәт  
мөнәсәбәтләре министрлыгы 

28 ноябрь 2011 ел, 3314-р номерлы  
боерыгы белән расланган 

 

 
Җитәкчегә (рәискә)  

(җирле үзидарә  
органның исеме)  

Җитәкченең (рәиснең)  
фамилиясе, инициаллары   

 
ГАРИЗА 

җир кишәрлеген бушлай бирү турында 
күпбалалы гаиләгә 

 
Сезне Татарстан Республикасы Җир кодексының 32(1) статьясы нигезендә гомуми 

өлешле милеккә җир кишәрлеге бирүегезне сорыйбыз (җир кишәрлегенең максатчан 
билгеләнешен күрсәтергә)  

Элегрәк Татарстан Республикасы Җир кодексының 32(1) статьясы нигезендә җир 
кишәрлеге күпбалалы гаиләнең балигъ булган әгъзалары милкенә бирелми иде. 

Әлеге гариза белән килешәбез 
(вәкаләтле җирле үзидарә органы исеме) 
(оператор), адресы буенча урнашкан:  
һәм Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

(оператор) адресы буенча урнашкан: 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, 
гаризада күрсәтелгән шәхси мәгълүматларны эшкәртүне автоматлаштыру чараларын 
кулланмыйча, аерым алганда, 27.07.2006 елдагы 152-ФЗ номерлы "Шәхси мәгълүматлар 
турында" Федераль законның 3нче номерлы статьясындагы 1 пунктында каралган 
гамәлләр кылуга. 

Тапшырылган мәгълүматларның дөреслеге өчен җаваплылык турында кисәтелде. 
Әлеге килешү гаризага кул куелган көннән башлап, рөхсәтне язма рәвештә алу 

көненә кадәр гамәлдә. 
Күп балалы гаилә әгъзаларының составы һәм имзалары: 
 

N 
N 
п/
п  

Күпбалалы 
гаилә 
әгъзасы Ф. 
И. О. 
(тулысынч
а)   

Туган 
көне 
(сан
ы, 
ай, 
ел)  

Туган 
урын
ы  

СНИЛ
С < * >  

Туганлы
к  

Паспорт
, туу 
турында 
таныклы
к (серия, 
номер, 
кем, 
кайчан 
бирелгә
н, бүлек 
коды)  

Даими 
яшәү 
урыны 
буенча 
теркәл
ү 
датас
ы  

Даим
и 
яшәү 
урын
ы  

Өлешне
ң 
күләме  

Гаилә 
әгъзаларын
ың 14 
яшьтән һәм 
аннан 
өлкәнрәк 
имзалары < 
* >  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 
Искәрмәләр: 

1. 10 графада өлешнең күләме арифметик дроби рәвешендә языла (Сан 1 гә тигез; 
байрак күпбалалы гаилә әгъзалары санына тиң). 

2. 14 яшькә кадәрге балигъ булмаган балалар өчен ата-аналарның берсе, опекун, 
попечитель языла. 
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3. 14 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балигъ булмаган балалар бер ата-ана, опекун, 
попечитель ризалыгы белән языла. 

4. <*> - мөрәҗәгать итүченең кырын үзсүзсез тутыруга.   
5. <**> - документның кәгазь формасы өчен кырны мәҗбүри тутыру. 
Ата-аналарның, опекунның, попечительнең ризалыгы имза белән раслана. 
Гариза 20__ нче(ы) елның “___”нче(ы) __________  “___”сәгать “____” минутта кабул 

ителде. 
Гаризалар кабул итүне исәпкә алу китапында ____ нче(ы) номер теркәлгән. 
Аларның шәхесен раслаучы документларда күрсәтелгән гариза бирүчеләрнең 

мәгълүматлары тикшерелде һәм гаризада булган мәгълүматларга туры килә. 
(документларны кабул итеп алган белгечнең фамилиясе һәм инициаллары) 
эшләгән (имза) тиешле язылу китапында исәпкә алу) 
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Нигезләмәгә  
2 нче кушымта  

 
Татарстан Республикасы 

Җир һәм мөлкәт  
мөнәсәбәтләре министрлыгы 

28 ноябрь 2011 ел, 3314-р номерлы  
боерыгы белән расланган 

 
Руководителю (председателю)  

(наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления)  

Җитәкченең фамилиясе, инициаллары  
(рәис) 

 
ГАРИЗА  

күп балалы гаиләгә җир кишәрлеге бирү турында,  
күп балалы гаилә әгъзасы (күп балалы гаилә) милкендә булган торак йорт урнашкан) 

 
Сезне Татарстан Республикасы Җир кодексының 32(1) статьясы нигезендә гомуми 

өлешле милеккә җир кишәрлеген бирүегезне сорыйбыз  
(урнашу урыны күрсәтелә,) 
җир кишәрлегенең гомуми мәйданы кв м 
кадастр номеры , 
хокуктагы 
(гамәлдәге хокук атамасы) 
торак астында 
(Элеккеге арендатор, җирдән файдаланучының фамилиясе һәм тдп.) 
йорт милек хокукында булган . 
(Торак йорт хуҗасының ФИО) 
Элегрәк Татарстан Республикасы Җир кодексының 32(1) статьясы нигезендә җир 

кишәрлеге күпбалалы гаиләнең балигъ булган әгъзалары милкенә бирелми иде. 
Әлеге гариза белән килешәбез 
(вәкаләтле җирле үзидарә органы исеме) 
(оператор), адресы буенча урнашкан: , 
һәм Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

(оператор) адресы буенча урнашкан: 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, 
гаризада күрсәтелгән шәхси мәгълүматларны эшкәртүне автоматлаштыру чараларын 
кулланмыйча, аерым алганда, 27.07.2006 елдагы 152-ФЗ номерлы "Шәхси мәгълүматлар 
турында" Федераль законның 3нче номерлы статьясындагы 1 пунктында каралган 
гамәлләр кылуга. 

Тапшырылган мәгълүматларның дөреслеге өчен җаваплылык турында кисәтелде. 
Әлеге килешү гаризага кул куелган көннән алып бәяләмә көненә кадәр гамәлдә  
язма формада.  

 
Күп балалы гаилә әгъзаларының составы һәм имзалары:  

           N 
N 
п/
п  

Күпбалалы 
гаилә 
әгъзасы Ф. 
И. О. 
(тулысынч
а)   

Туган 
көне 
(сан
ы, 
ай, 
ел)  

Туган 
урын
ы  

СНИЛ
С < * >  

Туганлы
к  

Паспорт
, туу 
турында 
таныклы
к (серия, 
номер, 
кем, 
кайчан 
бирелгә
н, бүлек 
коды)  

Даими 
яшәү 
урыны 
буенча 
теркәл
ү 
датас
ы  

Даим
и 
яшәү 
урын
ы  

Өлешне
ң 
күләме  

Гаилә 
әгъзаларын
ың 14 
яшьтән һәм 
аннан 
өлкәнрәк 
имзалары < 
* >  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 
Искәрмәләр: 
1. 10 графада өлешнең күләме арифметик дроби рәвешендә торак йортка милек 

хокукындагы өлешләргә охшаш күләмдә языла. 
2. 14 яшькә кадәрге балигъ булмаган балалар өчен ата-аналарның берсе, опекун, 

попечитель языла. 
3. 14 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге балигъ булмаган балалар бер ата-ана, опекун, 

попечитель ризалыгы белән языла. 
4. <*> - мөрәҗәгать итүченең кырын үзсүзсез тутыруга.   
5. <**> - документның кәгазь формасы өчен кырны мәҗбүри тутыру. 
Ата-аналарның, опекунның, попечительнең ризалыгы имза белән раслана. 
Гариза 20__ нче(ы) елның “___”нче(ы) __________  “___”сәгать “____” минутта кабул 

ителде. 
Гаризалар кабул итүне исәпкә алу китапында ____ нче(ы) номер теркәлгән. 
Аларның шәхесен раслаучы документларда күрсәтелгән гариза бирүчеләрнең 

мәгълүматлары тикшерелде һәм гаризада булган мәгълүматларга туры килә. 
(документларны кабул итеп алган белгечнең фамилиясе һәм инициаллары) 
эшләгән (имза) тиешле язылу китапында исәпкә алу) 

 


