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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ  

 
КАРАР 

18 июнь 2019 ел                                                                                                  №222 

 

 «Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

милкендә булган һәм дәүләт милке чикләнмәгән, Татарстан Республикасы 

Нурлат  муниципаль  районы  территориясендә урнашкан  төбәк 

әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын 

урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир 

кишәрлекләрен бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында 

 

Россия Федерациясенең 2001 елның 25 октябрендәге 136-ФЗ номерлы Җир 

кодексы (алга таба – РФ ҖК), «Россия Федерациясе Җир кодексына һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2014 елның 23 

июнендәге 171-ФЗ номерлы федераль закон, 2001 елның 25 октябрендәге 137-ФЗ 

номерлы «Россия Федерациясе Җир кодексын гамәлгә кертү турында» гы Федераль 

закон, «Авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрнең әйләнеше турында» 2002 

елның 24 июлендәге 101 - ФЗ номерлы федераль закон, Россия Федерациясенең 

2016 елның 3 июлендәге  334-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе Җир кодексына һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 

федераль закон, 1998 елның 10 июлендәге 1736 номерлы «Татарстан Республикасы 

Җир кодексы», «Татарстан Республикасында шәһәр, авыл җирлекләре җирле 

үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары 

арасында җир кишәрлекләре, дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән 

эш итү буенча вәкаләтләрне яңадан бүлү турында» 2015 елның 26 декабрендәге 108-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Татарстан Республикасы 

муниципаль районнарының җирле үзидарә органнарына җир кишәрлекләре белән 

эш итү буенча Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү 

турында» 2015 елның 26 декабрендәге 109-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, “Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2016 елның 28 ноябрендәге 92-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, «Татарстан Республикасы Җир кодексының 32.1 статьясына үзгәрешләр 

кертү турында» 2018 елның 13 октябрендәге 72-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 

елның 3 августындагы 638 номерлы карары белән, «Сатуларны үткәрмичә җир 

кишәрлеге алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында»  

Россия Федерациясе икътисадый үсеш министрлыгының 2015 елның 12 
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гыйнварындагы 1 номерлы боерыгы,    Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районы Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы  Нурлат муниципаль районы 

Советы КАРАР чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы муниципаль берәмлеге 

территориясендә төбәк яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын 

урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш, муниципаль 

берәмлек милкендәге һәм муниципаль милектәге дәүләт милке чикләнмәгән һәм 

"Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан 

җир кишәрлекләрен бирү тәртибе турында Нигезләмәне  расларга. (1 нче кушымта) 

2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Советының 2017 елның 

23 ноябрендәге 116 номерлы «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

территориясендә  урнашкан төбәк яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль 

юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш «Нурлат 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге дәүләт милке чикләнмәгән һәм 

муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен бирү тәртибе турында Нигезләмәне 

раслау хакында» карары үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга, әлеге карарны 

массакүләм мәгълүмат чараларында, шул исәптән Нурлат муниципаль районының 

рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Татарстан Республикасы 

Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы» 

муниципаль учреждениесе рәисе З. Р. Сәйфетдиновага йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

 Советы рәисе                                                                                    А.С. Әхмәтшин  
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Татарстан Республикасы  

Нурлат муниципаль  районы   

Советының  2019 елның 18 

июнендәге 222 номерлы 

карарына 1 нче кушымта  

 

«Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

милкендә булган һәм дәүләт милке чикләнмәгән, Татарстан Республикасы 

Нурлат  муниципаль  районы  территориясендә урнашкан  төбәк 

әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын 

урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир 

кишәрлекләрен бирү тәртибе турындагы Нигезләмә 
 

«Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципаль милкендә булган 

һәм дәүләт милке чикләнмәгән, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

территориясендә  урнашкан төбәк яисә муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын 

урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләрен бирү тәртибе 

турында әлеге нигезләмә (алга таба - Нигезләмә) Россия Федерациясенең 2001 елның 25 

октябрендәге 136-ФЗ номерлы Җир кодексы (алга таба – РФ ҖК), «Россия Федерациясе Җир 

кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2014 

елның 23 июнендәге 171-ФЗ номерлы федераль закон, 2001 елның 25 октябрендәге 137-ФЗ 

номерлы «Россия Федерациясе Җир кодексын гамәлгә кертү турында» гы Федераль закон, «Авыл 

хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрнең әйләнеше турында» 2002 елның 24 июлендәге 101 - ФЗ 

номерлы федераль закон, Россия Федерациясенең 2016 елның 3 июлендәге  334-ФЗ номерлы 

«Россия Федерациясе Җир кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында» федераль закон, 1998 елның 10 июлендәге 1736 номерлы «Татарстан 

Республикасы Җир кодексы», «Татарстан Республикасында шәһәр, авыл җирлекләре җирле 

үзидарә органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында җир 

кишәрлекләре, дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән эш итү буенча вәкаләтләрне 

яңадан бүлү турында» 2015 елның 26 декабрендәге 108-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, «Татарстан Республикасы муниципаль районнарының җирле үзидарә органнарына җир 

кишәрлекләре белән эш итү буенча Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү 

турында» 2015 елның 26 декабрендәге 109-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 

“Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2016 елның 28 

ноябрендәге 92-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Татарстан Республикасы Җир 

кодексының 32.1 статьясына үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 13 октябрендәге 72-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2018 елның 3 августындагы 638 номерлы карары белән, «Сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге 

алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында»  Россия Федерациясе 

икътисадый үсеш министрлыгының 2015 елның 12 гыйнварындагы 1 номерлы боерыгы,    

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Уставы  һәм Татарстан Республикасы 

территориясендә гамәлдә булган башка норматив хокукый актлар нигезендә эшләнде. 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

    1. Әлеге Нигезләмә җирләрне муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрендә куллануның 

нәтиҗәлелеген арттыру максатыннан эшләнгән һәм гражданнар (физик затлар), юридик затлар һәм 

җирле үзидарә органнары арасында җир кишәрлекләрен, Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә, төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге 
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автомобиль юлларын (алга таба – муниципаль район чикләрендә урнашкан) урнаштыру өчен җир 

кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш, «Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен бирү мәсьәләләре 

буенча барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне җайга сала. 

2. Нурлат муниципаль районы территориясендә дәүләт милке чикләнмәгән «Нурлат 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге муниципаль милкендә булган җир кишәрлекләрен 

бирүне (алга таба – җир кишәрлекләре) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитеты (алга таба – вәкаләтле орган) башкара.  

 3. Җир кишәрлекләре түбәндәгеләр нигезендә бирелә: 

1) җир кишәрлеген милеккә түләүсез яки даими (срогы чикләнмәгән) файдалануга бирү 

очрагында вәкаләтле орган карарлары; 

2) вәкаләтле органның җир кишәрлеген аңа түләү шарты белән милек итеп бирү очрагында 

сату-алу килешүләре; 

3) җир кишәрлеген арендага бирү очрагында вәкаләтле органның аренда шартнамәсе; 

4) җир кишәрлеге түләүсез файдалануга бирү очрагында вәкаләтле органның түләүсез 

файдалану шартнамәсе. 

4. Гаризалар кәгазьдә кабул ителә. Күпфункцияле үзәк (алга таба – КФҮ) аша, Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (http://uslugi. tatar.ru/) яки дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/) порталы аша электрон формада 

муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза бирү каралган.  

 

Торак пункт чикләрендә шәхси торак төзелеше өчен җир кишәрлекләрен сату 

үткәрмичә генә арендалау хокукында бирү 

 

1. Торак пункт чикләрендә шәхси торак төзелеше өчен җир кишәрлеген сату үткәрмичә генә 

арендага бирү хокукы турындагы гариза шәхсән вәкаләтле орган җитәкчесе исеменә ышанычлы 

зат яки күп функцияле үзәк аша, РФ ҖК 39.6 статьясының 2 пунктындагы 15 пунктчасында 

каралган нигез буенча  гражданнарның читтә урнашкан  эш урыннары аша бирелә. Вәкаләтле 

орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан имзаланган Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районы территориясендә, төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль 

юлларын (алга таба – муниципаль район чикләрендә урнашкан) урнаштыру өчен җир 

кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш, «Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

дәүләт милке чикләнмәгән һәм муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен бирү мәсьәләләре 

буенча килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү 

турындагы гаризада күрсәтелә: 

1) мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм мөрәҗәгать 

итүченең шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

3) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

4) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

5) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

6) җир кишәрлеген файдалану максаты; 

7) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

http://www.gosuslugi.ru/
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8) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килгән очракта, җир кишәрлеген 

бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары әлеге карар нигезендә аныкланган очракта; 

9) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган гариза бирүчегә бу гаризаны кире кайтара. Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Вәкаләтле орган гариза кергән көннән утыз көннән дә артмаган срокта 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) муниципаль хокукый актларны җирлек, шәһәр округы уставы белән рәсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән тәртиптә күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеге 

бирү турында хәбәрне (алга таба - белдерү)бастыруны тәэмин итә, җир кишәрлегенең урнашу 

урыны буенча һәм "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә вәкаләтле органның 

рәсми сайтында хәбәрнамә урнаштыра. 

2) РФ ҖК 39.16 статьясы нигезендә җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында карар кабул 

итә.   

3)Белдерүдә күрсәтелә: 

1) бу тәкъдим итүнең максатларын күрсәтеп җир кишәрлеге бирү мөмкинлеге турында 

мәгълүмат; 

2) җир кишәрлеген бирү белән кызыксынган гражданнарның әлеге җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукы өчен аукционда катнашу нияте турында хәбәр басылып 

чыккан һәм урнаштырган көннән соң утыз көн эчендә гариза бирергә хокукы турында мәгълүмат; 

3) адрес һәм гариза бирү ысулы; 

4) күрсәтелгән гаризаларны кабул итү тәмамлану көне; 

5) җир кишәрлегенең адресы яки урнашу урынының башка тасвирламасы; 

6) кадастр номеры һәм җир кишәрлеге мәйданы. 

 

4. Соралган җир кишәрлегенә хокук алу белән кызыксынучы гражданнар аукционда катнашу 

нияте турында гариза бирә алалар. Әгәр дә утыз көн узгач бүтән гражданнарның аукционда 

катнашырга ниятләве турында хәбәрнамә бастырылганнан соң хәбәр алынмаган булса, вәкаләтле 

орган җир кишәрлеген сату-алу килешүе проектын ике нөсхәдә әзерләүне, аларны имзалау һәм 

гариза бирүчегә бирүне гамәлгә ашыра.  Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектларына кул 

куелырга һәм гариза бирүче тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән алып 

утыз көннән дә соңга калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. Башка гражданнарның 

аукционда катнашырга теләүләре турында хәбәрнамә басылып чыккан көннән соң утыз көн эчендә 

вәкаләтле орган бу гаризалар кергән көннән соң җир кишәрлеге бирү турында гариза белән 

мөрәҗәгать иткән затка аукцион уздырмыйча җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында һәм 

җир кишәрлеген арендага бирү турында гаризада күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион үткәрү турында карар кабул итә. 

 

Торак пункт чикләрендә шәхси торак төзелеше өчен сату-алу уздырмыйча гына милек 

хокукында җир кишәрлекләре сату 

 

1. Торак пункт чикләрендә шәхси торак төзелеше өчен сату үткәрмичә милек хокукында 

сатып алу юлы белән җир кишәрлеге бирү турында гариза вәкаләтле орган җитәкчесе исеменә 

шәхсән, ышанычлы зат яки күпфункцияле үзәк аша, РФ ҖК 39.3 статьясының 2 пунктындагы 10 

пунктчасында каралган нигез буенча гражданнарның читтә урнашкан гариза бирү урыннары аша 
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бирелә. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының 

мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү 

вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында 

килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы 

гаризада күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 

шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

3) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

4) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

5) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

6) җир кишәрлеген файдалану максаты; 

7) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

8) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

9) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган гариза бирүчегә бу гаризаны кире кайтара.  Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Вәкаләтле орган гариза кергән көннән утыз көннән дә артмаган срокта 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) муниципаль хокукый актларны җирлек, шәһәр округы уставы белән рәсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән тәртиптә күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеге 

бирү турында хәбәрне (алга таба - белдерү)бастыруны тәэмин итә, җир кишәрлегенең урнашу 

урыны буенча һәм "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә вәкаләтле органның 

рәсми сайтында хәбәрнамә урнаштыра; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясы нигезендә җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында карар кабул 

итә.  

3.  Белдерүдә күрсәтелә: 

1) бу тәкъдим итүнең максатларын күрсәтеп җир кишәрлеге бирү мөмкинлеге турында 

мәгълүмат; 

2) җир кишәрлеген бирү белән кызыксынган гражданнарның әлеге җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукы өчен аукционда катнашу нияте турында хәбәр басылып 

чыккан һәм урнаштырган көннән соң утыз көн эчендә гариза бирергә хокукы турында мәгълүмат; 

3) адрес һәм гариза бирү ысулы; 

4) күрсәтелгән гаризаларны кабул итү тәмамлану көне; 

5) җир кишәрлегенең адресы яки урнашу урынының башка тасвирламасы; 

6) кадастр номеры һәм җир кишәрлеге мәйданы. 
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4.  Соралган җир кишәрлегенә хокук алу белән кызыксынучы гражданнар аукционда катнашу 

нияте турында гариза бирә алалар. Әгәр дә утыз көн узгач бүтән гражданнарның аукционда 

катнашырга ниятләве турында хәбәрнамә бастырылганнан соң хәбәр алынмаган булса, вәкаләтле 

орган җир кишәрлеген сату-алу килешүе проектын ике нөсхәдә әзерләүне, аларны имзалау һәм 

гариза бирүчегә бирүне гамәлгә ашыра. Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектлары аларга 

кул куелырга һәм гариза бирүче тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән 

алып утыз көннән дә соңга калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. Бу гаризалар кергән 

көннән алып утыз көн эчендә вәкаләтле орган аукционда катнашырга теләк белдергән башка 

гражданнар гаризалары бастырылганнан соң бер атна эчендә кергән очракта вәкаләтле орган җир 

кишәрлеге бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать иткән затка аукцион уздырмыйча җир 

кишәрлеген бирүдән баш тарту һәм җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән 

максатлар өчен җир кишәрлеген сату буенча аукцион үткәрү турында карар кабул итә.  

 

Торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен сатуларны үткәрмичә 

аренда хокукында җир кишәрлекләре бирү  

 

1. Торак пункт чикләрендә шәхси торак төзелеше өчен сату үткәрмичә милек хокукында 

сатып алу юлы белән җир кишәрлеге бирү турында гариза вәкаләтле орган җитәкчесе исеменә 

шәхсән, ышанычлы зат яки күпфункцияле үзәк аша, РФ ҖК 39.3 статьясының 2 пунктындагы 15 

пунктчасында каралган нигез буенча гражданнарның читтә урнашкан гариза бирү урыннары аша 

бирелә. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының 

мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү 

вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында 

килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы 

гаризада күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 

шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

3) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

4) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

5) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

6)  җир кишәрлеген файдалану максаты; 

7) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

8 соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

9) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара.  Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 
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күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Вәкаләтле орган гариза кергән көннән утыз көннән дә артмаган срокта 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) муниципаль хокукый актларны җирлек, шәһәр округы уставы белән рәсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән тәртиптә күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеге 

бирү турында хәбәрне (алга таба - белдерү)бастыруны тәэмин итә, җир кишәрлегенең урнашу 

урыны буенча һәм "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә вәкаләтле органның 

рәсми сайтында хәбәрнамә урнаштыра; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясы нигезендә җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында карар кабул 

итә.  

15. Белдерүдә күрсәтелә: 

1) бу тәкъдим итүнең максатларын күрсәтеп җир кишәрлеге бирү мөмкинлеге турында 

мәгълүмат; 

2) җир кишәрлеген бирү белән кызыксынган гражданнарның әлеге җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукы өчен аукционда катнашу нияте турында хәбәр басылып 

чыккан һәм урнаштырган көннән соң утыз көн эчендә гариза бирергә хокукы турында мәгълүмат; 

3) адрес һәм гариза бирү ысулы; 

4) күрсәтелгән гаризаларны кабул итү тәмамлану көне; 

5) җир кишәрлегенең адресы яки урнашу урынының башка тасвирламасы; 

6) кадастр номеры һәм җир кишәрлеге мәйданы. 

 

3. Соралган җир кишәрлегенә хокук алу белән кызыксынучы гражданнар аукционда катнашу 

нияте турында гариза бирә алалар. Әгәр дә утыз көн узгач бүтән гражданнарның аукционда 

катнашырга ниятләве турында хәбәрнамә бастырылганнан соң хәбәр алынмаган булса, вәкаләтле 

орган җир кишәрлеген сату-алу килешүе проектын ике нөсхәдә әзерләүне, аларны имзалау һәм 

гариза бирүчегә бирүне гамәлгә ашыра. Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектлары аларга 

кул куелырга һәм гариза бирүче тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән 

алып утыз көннән дә соңга калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. Бу гаризалар кергән 

көннән алып утыз көн эчендә вәкаләтле орган аукционда катнашырга теләк белдергән башка 

гражданнар гаризалары бастырылганнан соң бер атна эчендә кергән очракта вәкаләтле орган җир 

кишәрлеге бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать иткән затка аукцион уздырмыйча җир 

кишәрлеген бирүдән баш тарту һәм җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән 

максатлар өчен җир кишәрлеген сату буенча аукцион үткәрү турында карар кабул итә.  

 

Торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 

сату-алу уздырмыйча гына җир кишәрлекләре сату 

 

1. Торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен җир кишәрлеген милек 

хокукында сатулардан башка сатып алу юлы белән бирү турында гариза вәкаләтле орган 

җитәкчесе исеменә шәхсән, ышанычлы зат яки күпфункцияле үзәк аша, РФ ҖК 39.3 статьясының 

2 пунктындагы 10 пунктчасында каралган нигез буенча гражданнарның читтә урнашкан гариза 

бирү урыннары аша бирелә.  Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль 

районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат 

муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  

төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир 

кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара 

хезмәттәшлек турында килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату 

үткәрмичә бирү турындагы гаризада күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 
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шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

3) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

4) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

5) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

6) җир кишәрлеген файдалану максаты; 

7) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

8) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

9) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара.  Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Вәкаләтле орган гариза кергән көннән утыз көннән дә артмаган срокта 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) муниципаль хокукый актларны җирлек, шәһәр округы уставы белән рәсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән тәртиптә күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеге 

бирү турында хәбәрне (алга таба - белдерү)бастыруны тәэмин итә, җир кишәрлегенең урнашу 

урыны буенча һәм "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә вәкаләтле органның 

рәсми сайтында хәбәрнамә урнаштыра; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясы нигезендә җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында карар кабул 

итә.  

3. Белдерүдә күрсәтелә: 

1) бу тәкъдим итүнең максатларын күрсәтеп җир кишәрлеге бирү мөмкинлеге турында 

мәгълүмат; 

2) җир кишәрлеген бирү белән кызыксынган гражданнарның әлеге җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукы өчен аукционда катнашу нияте турында хәбәр басылып 

чыккан һәм урнаштырган көннән соң утыз көн эчендә гариза бирергә хокукы турында мәгълүмат; 

3) адрес һәм гариза бирү ысулы; 

4) күрсәтелгән гаризаларны кабул итү тәмамлану көне; 

5) җир кишәрлегенең адресы яки урнашу урынының башка тасвирламасы; 

6) кадастр номеры һәм җир кишәрлеге мәйданы. 

 

4. Соралган җир кишәрлегенә хокук алу белән кызыксынучы гражданнар аукционда катнашу 

нияте турында гариза бирә алалар. Әгәр дә утыз көн узгач бүтән гражданнарның аукционда 

катнашырга ниятләве турында хәбәрнамә бастырылганнан соң хәбәр алынмаган булса, вәкаләтле 

орган җир кишәрлеген сату-алу килешүе проектын ике нөсхәдә әзерләүне, аларны имзалау һәм 

гариза бирүчегә бирүне гамәлгә ашыра. Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектлары аларга 

кул куелырга һәм гариза бирүче тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән 

алып утыз көннән дә соңга калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. Бу гаризалар кергән 

көннән алып утыз көн эчендә вәкаләтле орган аукционда катнашырга теләк белдергән башка 



10 

 

гражданнар гаризалары бастырылганнан соң бер атна эчендә кергән очракта вәкаләтле орган җир 

кишәрлеге бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать иткән затка аукцион уздырмыйча җир 

кишәрлеген бирүдән баш тарту һәм җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән 

максатлар өчен җир кишәрлеген сату буенча аукцион үткәрү турында карар кабул итә. 

 

 

Крестьян (фермер) хуҗалыгы тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен сату 

үткәрмичә генә җир кишәрлекләрен арендалау хокукында бирү 

 

1.Крестьян (фермер) хуҗалыгы тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен сату 

үткәрмичә генә җир кишәрлеген арендалау хокукында бирү турында гариза вәкаләтле орган 

җитәкчесе исеменә шәхсән, ышанычлы зат яки күпфункцияле үзәк аша, гражданнар һәм крестьян 

(фермер) хуҗалыклары тарафыннан РФ ҖК 39.3 статьясының 2 пунктындагы 15 пунктчасында 

каралган нигез буенча гражданнарның читтә урнашкан гариза бирү урыннары аша бирелә. 

Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының 

мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү 

вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында 

килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы 

гаризада күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 

шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) мөрәҗәгать итүченең атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай ук юридик 

затның бердәм дәүләт реестрында дәүләт теркәве турындагы дәүләт теркәү номеры, мөрәҗәгать 

итүче чит ил юридик зат булган очраклардан тыш, салым түләүченең идентификацион номеры; 

3) соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

4) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

5) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

6) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

7 җир кишәрлеген файдалану максаты; 

8) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

9) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

10) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара. Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Вәкаләтле орган гариза кергән көннән утыз көннән дә артмаган срокта 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 
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1) муниципаль хокукый актларны җирлек, шәһәр округы уставы белән рәсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән тәртиптә күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеге 

бирү турында хәбәрне (алга таба - белдерү)бастыруны тәэмин итә, җир кишәрлегенең урнашу 

урыны буенча һәм "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә вәкаләтле органның 

рәсми сайтында хәбәрнамә урнаштыра; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясы нигезендә җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында карар кабул 

итә.  

23. Белдерүдә күрсәтелә: 

1) бу тәкъдим итүнең максатларын күрсәтеп җир кишәрлеге бирү мөмкинлеге турында 

мәгълүмат; 

2) җир кишәрлеген бирү белән кызыксынган гражданнарның әлеге җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукы өчен аукционда катнашу нияте турында хәбәр басылып 

чыккан һәм урнаштырган көннән соң утыз көн эчендә гариза бирергә хокукы турында мәгълүмат; 

3) адрес һәм гариза бирү ысулы; 

4) күрсәтелгән гаризаларны кабул итү тәмамлану көне; 

5) җир кишәрлегенең адресы яки урнашу урынының башка тасвирламасы; 

6) кадастр номеры һәм җир кишәрлеге мәйданы. 

 

3. Соралган җир кишәрлегенә хокук алу белән кызыксынучы гражданнар, крестьян (фермер) 

хуҗалыклары аукционда катнашу нияте турында гариза бирә алалар. Әгәр дә утыз көн узгач бүтән 

гражданнарның, крестьян (фермер) хуҗалыкларының аукционда катнашырга ниятләве турында 

хәбәрнамә бастырылганнан соң хәбәр алынмаган булса, вәкаләтле орган җир кишәрлеген сату-алу 

килешүе проектын ике нөсхәдә әзерләүне, аларны имзалау һәм гариза бирүчегә бирүне гамәлгә 

ашыра. Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектлары аларга кул куелырга һәм гариза бирүче 

тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән алып утыз көннән дә соңга 

калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. Бу гаризалар кергән көннән алып утыз көн 

эчендә вәкаләтле орган аукционда катнашырга теләк белдергән башка гражданнар, крестьян 

(фермер) хуҗалыклары гаризалары бастырылганнан соң бер атна эчендә кергән очракта вәкаләтле 

орган җир кишәрлеге бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать иткән затка аукцион уздырмыйча 

җир кишәрлеген бирүдән баш тарту һәм җир кишәрлеген бирү турында гаризада күрсәтелгән 

максатлар өчен җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион үткәрү турында 

карар кабул итә. 

 

Крестьян (фермер) хуҗалыкларына эшчәнлек алып бару өчен сату-алу уздырмыйча 

гына җир кишәрлекләре сату 

 

1. Җир кишәрлеген милек хокукында бирү турында сатулар уздырмый гына сатып алу юлы 

белән крестьян (фермер) хуҗалыкларына эшчәнлек алып бару өчен бирү турында гариза вәкаләтле 

орган җитәкчесе исеменә шәхсән, ышанычлы зат яки күпфункцияле үзәк аша, гражданнар һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыклары тарафыннан РФ ҖК 39.3 статьясының 2 пунктындагы 10 

пунктчасында каралган нигез буенча гражданнарның читтә урнашкан гариза бирү урыннары аша 

бирелә. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының 

мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү 

вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында 

килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы 

гаризада күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 
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шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) мөрәҗәгать итүченең атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай ук юридик 

затның бердәм дәүләт реестрында дәүләт теркәве турындагы дәүләт теркәү номеры, мөрәҗәгать 

итүче чит ил юридик зат булган очраклардан тыш, салым түләүченең идентификацион номеры; 

3)  соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

4) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

5) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

6) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

7) җир кишәрлеген файдалану максаты; 

8) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

9) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

10) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара. Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Вәкаләтле орган гариза кергән көннән утыз көннән дә артмаган срокта 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) муниципаль хокукый актларны җирлек, шәһәр округы уставы белән рәсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән тәртиптә күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеге 

бирү турында хәбәрне (алга таба - белдерү)бастыруны тәэмин итә, җир кишәрлегенең урнашу 

урыны буенча һәм "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә вәкаләтле органның 

рәсми сайтында хәбәрнамә урнаштыра; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясы нигезендә җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында карар кабул 

итә.  

3. Белдерүдә күрсәтелә: 

1) бу тәкъдим итүнең максатларын күрсәтеп җир кишәрлеге бирү мөмкинлеге турында 

мәгълүмат; 

2) җир кишәрлеген бирү белән кызыксынган гражданнарның яки крестьян (фермер) 

хуҗалыкларының әлеге җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукы өчен аукционда 

катнашу нияте турында хәбәр басылып чыккан һәм урнаштырган көннән соң утыз көн эчендә 

гариза бирергә хокукы турында мәгълүмат; 

3) адрес һәм гариза бирү ысулы; 

4) күрсәтелгән гаризаларны кабул итү тәмамлану көне; 

5) җир кишәрлегенең адресы яки урнашу урынының башка тасвирламасы; 

6) кадастр номеры һәм җир кишәрлеге мәйданы. 

 

4. Соралган җир кишәрлегенә хокук алу белән кызыксынучы гражданнар, крестьян (фермер) 

хуҗалыклары аукционда катнашу нияте турында гариза бирә алалар. Әгәр дә утыз көн узгач бүтән 

гражданнарның, крестьян (фермер) хуҗалыкларының аукционда катнашырга ниятләве турында 

хәбәрнамә бастырылганнан соң хәбәр алынмаган булса, вәкаләтле орган җир кишәрлеген сату-алу 
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килешүе проектын ике нөсхәдә әзерләүне, аларны имзалау һәм гариза бирүчегә бирүне гамәлгә 

ашыра. Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектлары аларга кул куелырга һәм гариза бирүче 

тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән алып утыз көннән дә соңга 

калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. Бу гаризалар кергән көннән алып утыз көн 

эчендә вәкаләтле орган аукционда катнашырга теләк белдергән башка гражданнар, крестьян 

(фермер) хуҗалыклары гаризалары бастырылганнан соң бер атна эчендә кергән очракта вәкаләтле 

орган җир кишәрлеге бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать иткән затка аукцион уздырмыйча 

җир кишәрлеген бирүдән баш тарту һәм җир кишәрлеген бирү турында гаризада күрсәтелгән 

максатлар өчен җир кишәрлеген сату буенча аукцион үткәрү турында карар кабул итә.  

 

Сатуларны үткәрмичә аренда хокукында җир кишәрлекләре бирү 

 

1. Сатуларны үткәрмичә, җир кишәрлеген арендалау хокукында бирү турында гариза 

вәкаләтле орган җитәкчесе исеменә шәхсән үзе, ышанычлы зат яки күп функцияле үзәк, читтә 

урнашкан гариза бирү урыннары аша РФ ҖК 39.6 статьясының 2 пунктында каралган шундый 

нигезләрнең берсе булган физик һәм юридик затлар тарафыннан бирелә.  Вәкаләтле орган әлеге 

мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы белән 

берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы территориясендә 

урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге 

автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир 

кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында килешү булганда 

хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы гаризада 

күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 

шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) мөрәҗәгать итүченең атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай ук юридик 

затның бердәм дәүләт реестрында дәүләт теркәве турындагы дәүләт теркәү номеры, мөрәҗәгать 

итүче чит ил юридик зат булган очраклардан тыш, салым түләүченең идентификацион номеры; 

3)  соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

4) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

5) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

6) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

7) җир кишәрлеген файдалану максаты; 

8) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

9) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

10) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара.  Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 
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гамәлгә ашырыла. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән алып утыз көннән дә артык 

вакыт узганчы вәкаләтле орган килгән гаризаны карый, РФ ҖК 39.16 статьясында каралган 

нигезләрнең булу-булмавын тикшерә һәм күрсәтелгән карау һәм тикшерү нәтиҗәләре буенча 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) аренда килешүе проектларын ике нөсхәдә әзерләүне һәм аларны имзалауны гамәлгә 

ашыра, шулай ук гариза бирүчегә кул кую өчен күрсәтелгән килешүләр проектларын бирә; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясында каралган нигезләрнең берсе булса да булганда җир кишәрлеген 

бирүдән баш тарту турында карар кабул итә һәм кабул ителгән карарны гариза бирүчегә җибәрә. 

Әлеге карарда баш тартуның барлык нигезләре күрсәтелергә тиеш. 

3. Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектларына кул куелырга һәм гариза бирүче 

тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән алып утыз көннән дә соңга 

калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. 

 

Сату-алу уздырмыйча гына җир кишәрлекләре сату 

 

1. Милек хокукында сатуларны үткәрмичә сату юлы белән җир кишәрлеге бирү турындагы 

гариза вәкаләтле орган җитәкчесе исеменә шәхсән, ышанычлы зат яки күп функцияле үзәк, читтә 

урнашкан гариза бирү урыннары аша РФ ҖК 39.3 статьясының 2 пунктында каралган шундый 

нигезләрнең берсе булган физик һәм юридик затлар тарафыннан бирелә.  Вәкаләтле орган әлеге 

мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы белән 

берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы территориясендә 

урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге 

автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир 

кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында килешү булганда 

хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы гаризада 

күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 

шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) мөрәҗәгать итүченең атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай ук юридик 

затның бердәм дәүләт реестрында дәүләт теркәве турындагы дәүләт теркәү номеры, мөрәҗәгать 

итүче чит ил юридик зат булган очраклардан тыш, салым түләүченең идентификацион номеры; 

3) соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

4) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

5) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

6) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

7) җир кишәрлеген файдалану максаты; 

8) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

9) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

10) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 
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теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара. Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән алып утыз көннән дә артык 

вакыт узганчы вәкаләтле орган килгән гаризаны карый, РФ ҖК 39.16 статьясында каралган 

нигезләрнең булу-булмавын тикшерә һәм күрсәтелгән карау һәм тикшерү нәтиҗәләре буенча 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) ике нөсхәдә сату-алу килешүе проектларын әзерләүне һәм аларны имзалауны гамәлгә 

ашыра, шулай ук гариза бирүчегә кул кую өчен күрсәтелгән килешүләр проектларын бирә; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясында каралган нигезләрнең берсе булса да булганда җир кишәрлеген 

бирүдән баш тарту турында карар кабул итә һәм кабул ителгән карарны гариза бирүчегә җибәрә. 

Әлеге карарда баш тартуның барлык нигезләре күрсәтелергә тиеш. 

3. Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектларына кул куелырга һәм гариза бирүче 

тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән алып утыз көннән дә соңга 

калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. 

 

Түләүсез файдалану хокукында җир кишәрлекләре бирү 

 

1. Түләүсез файдалану хокукында җир кишәрлеген бирү турында гариза вәкаләтле орган 

җитәкчесе исеменә шәхсән, ышанычлы зат яки күп функцияле үзәк, читтә урнашкан гариза бирү 

урыннары аша РФ ҖК 39.10 статьясының 2 пунктында каралган шундый нигезләрнең берсе 

булган физик һәм юридик затлар тарафыннан бирелә. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча 

Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә 

вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы 

тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы территориясендә урнашкан 

дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль 

юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү 

мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. 

Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы гаризада күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 

шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) мөрәҗәгать итүченең атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай ук юридик 

затның бердәм дәүләт реестрында дәүләт теркәве турындагы дәүләт теркәү номеры, мөрәҗәгать 

итүче чит ил юридик зат булган очраклардан тыш, салым түләүченең идентификацион номеры; 

3) соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

4) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

5) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

6) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

7) җир кишәрлеген файдалану максаты; 

8) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

9) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

10) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 
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2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара.   Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән алып утыз көннән дә артык 

вакыт узганчы вәкаләтле орган килгән гаризаны карый, РФ ҖК 39.16 статьясында каралган 

нигезләрнең булу-булмавын тикшерә һәм күрсәтелгән карау һәм тикшерү нәтиҗәләре буенча 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) ике нөсхәдә түләүсез файдалану килешүе проектларын әзерләүне һәм аларны имзалауны 

гамәлгә ашыра, шулай ук гариза бирүчегә кул кую өчен күрсәтелгән килешү проектларын бирә; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясында каралган нигезләрнең берсе булса да булганда җир кишәрлеген 

бирүдән баш тарту турында карар кабул итә һәм кабул ителгән карарны гариза бирүчегә җибәрә. 

Әлеге карарда баш тартуның барлык нигезләре күрсәтелергә тиеш. 

3. Гариза бирүчегә бирелгән килешүләр проектларына кул куелырга һәм гариза бирүче 

тарафыннан күрсәтелгән килешүләр проектларын алган көннән алып утыз көннән дә соңга 

калмыйча вәкаләтле органга тапшырылырга тиеш. 

 

Даими (сроксыз) файдалану хокукында җир кишәрлекләре бирү 

 

1. Даими (сроксыз) файдалану хокукында җир кишәрлеген бирү турында гариза вәкаләтле 

орган җитәкчесе исеменә шәхсән, ышанычлы зат яки күпфункцияле үзәк аша, читтәге гариза бирү 

урыннары аша юридик затлар тарафыннан РФ ҖК 39.9 статьясы нигезендә фәкать: 

1) дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары; 

2) дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр (бюджет, казна, автоном учреждениеләр); 

3) казна предприятиеләре; 

4) үз вәкаләтләрен үтәүне туктаткан Россия Федерациясе Президентларының тарихи мирас 

үзәкләре тапшыра. 

2. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының 

мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү 

вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында 

килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы 

гаризада күрсәтелә: 

1) мөрәҗәгать итүченең атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай ук юридик 

затның бердәм дәүләт реестрында дәүләт теркәве турындагы дәүләт теркәү номеры, мөрәҗәгать 

итүче чит ил юридик зат булган очраклардан тыш, салым түләүченең идентификацион номеры; 

2)  соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

3) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

4) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

5) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

6) җир кишәрлеген файдалану максаты; 
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7)җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

8) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

9) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

3. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара. Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән алып утыз көннән дә артык 

вакыт узганчы вәкаләтле орган килгән гаризаны карый, РФ ҖК 39.16 статьясында каралган 

нигезләрнең булу-булмавын тикшерә һәм күрсәтелгән карау һәм тикшерү нәтиҗәләре буенча 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) даими (сроксыз) файдалану хокукында җир кишәрлеге бирү турында карар кабул итә һәм 

гариза бирүчегә кабул ителгән карарны бирә; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясында каралган нигезләрнең берсе булса да булганда җир кишәрлеген 

бирүдән баш тарту турында карар кабул итә һәм кабул ителгән карарны гариза бирүчегә җибәрә. 

Әлеге карарда баш тартуның барлык нигезләре күрсәтелергә тиеш. 

 

Җир кишәрлекләрен милеккә бушлай бирү 

 

1. Җир кишәрлеген милеккә бушлай бирү турында гариза вәкаләтле орган җитәкчесе исеменә 

шәхсән, ышанычлы зат яки күп функцияле үзәк, читтә урнашкан гариза бирү урыннары аша РФ 

ҖК 39.5 статьясында каралган шундый нигезләрнең берсе булган физик һәм юридик затлар 

тарафыннан бирелә. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль 

районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү 

вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында 

килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Җир кишәрлеген сату үткәрмичә бирү турындагы 

гаризада күрсәтелә: 

1) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны һәм гариза бирүченең 

шәхесен раслаучы документ реквизитлары (граждан өчен); 

2) мөрәҗәгать итүченең атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай ук юридик 

затның бердәм дәүләт реестрында дәүләт теркәве турындагы дәүләт теркәү номеры, мөрәҗәгать 

итүче чит ил юридик зат булган очраклардан тыш, салым түләүченең идентификацион номеры; 

3) соралган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 

4) сатуларны үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезе; 

5) гариза бирүчегә күрсәтелгән хокукның берничә төрендә җир кишәрлеген бирү рөхсәт 

ителгән булса, гариза бирүче җир кишәрлеген сатып алырга теләгән хокук төре; 

6) әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алына торган җир кишәрлеге 

урынына бирелсә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу турында карар 

реквизитлары; 

7) җир кишәрлеген файдалану максаты; 
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8) җир кишәрлеге әлеге документ һәм (яки) әлеге проект белән каралган объектларны 

урнаштыру өчен бирелгән очракта территориаль планлаштыру документын һәм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

9) соралган җир кишәрлеге яисә аның чикләре барлыкка килсә, әлеге карар нигезендә 

аныкланган очракта җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында карар реквизитлары; 

10) почта адресы һәм (яки) мөрәҗәгать итүче белән элемтә өчен электрон почта адресы. 

 

2. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән ун көн эчендә әгәр ул РФ ҖК 39.17 

статьясының 1 пункты нигезләмәләренә туры килми икән, яки башка вәкаләтле органга 

тапшырылган яки РФ ҖК 39.17 статьясының 2 пункты нигезендә каралган документлар гаризага 

теркәлмәгән очракта, вәкаләтле орган бу гаризаны гариза бирүчегә кире кайтара. Шул ук вакытта 

вәкаләтле орган тарафыннан җир кишәрлеген бирү турындагы гаризаны кире кайтару сәбәпләре 

күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеге бирү турындагы гаризаларны карау аларның керү тәртибендә 

гамәлгә ашырыла. Җир кишәрлеге бирү турында гариза кергән көннән алып утыз көннән дә артык 

вакыт узганчы вәкаләтле орган килгән гаризаны карый, РФ ҖК 39.16 статьясында каралган 

нигезләрнең булу-булмавын тикшерә һәм күрсәтелгән карау һәм тикшерү нәтиҗәләре буенча 

түбәндәге гамәлләрнең берсен башкара: 

1) җир кишәрлеген бушлай бирү турында карар кабул итә һәм гариза бирүчегә кабул ителгән 

карарны бирә; 

2) РФ ҖК 39.16 статьясында каралган нигезләрнең берсе булса да булганда җир кишәрлеген 

бирүдән баш тарту турында карар кабул итә һәм кабул ителгән карарны гариза бирүчегә җибәрә. 

Әлеге карарда баш тартуның барлык нигезләре күрсәтелергә тиеш. 

 

Өч һәм аннан да күбрәк балалары булган гражданнарга җир кишәрлеген бушлай 

милеккә бирү 

 

1. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдән җир кишәрлекләре Татарстан 

Республикасы территориясендә даими яшәүче өч һәм аннан да күбрәк балалары булган 

гражданнарга милеккә бушлай бирелә (тапшырыла): 

1) шәхси торак төзелеше, дача төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару (йорт яны җир 

участогы), бакчачылык яки яшелчәчелек өчен сатуларсыз; 

2) элек бирелгән җир кишәрлегендә урнашкан торак йорт милкендә, федераль закон 

нигезендә элек бирелгән җир кишәрлекләре күләмендә мондый җир кишәрлеге шәхси милеккә 

бирелә алмый торган очраклардан тыш. 

2. Әлеге кодекс максатларында өч һәм аннан да күбрәк баласы булган гражданнар өчен үз 

составында ата-аналары (уллыкка алучылар, опекуннар, попечительләр) булган,  бер-берсе белән 

никахта торучы яки никахта булмаган, әмма бергә яшәүче, яки бер ата-ана (уллыкка алучы, 

опекун, попечитель) (алга таба - ата-ана), өч һәм аннан да күбрәк, шул исәптән үги уллары, 

кызлары, шулай ук уллыкка (кызлыкка) һәм опекага алынган (үзләренә карата опека вакыты 

чикләнмичә йә алар балигъ яшькә җиткәнче гамәлгә ашырыла торган), җир кишәрлеген милек 

итеп бирү (тапшыру) турында гариза бирелгән көнгә унсигез яше тулмаган балалары булган 

күпбалалы гаилә аңлашыла). Шул ук вакытта күп балалы гаилә составына, кимендә өч уртак 

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. Җир 

кишәрлекләре ата-аналарга (ата-анага) һәм балаларга гомуми өлешле милеккә тигез өлешләрдә 

бирелә (тапшырыла). Гомуми өлешле милек хокукыннан җир кишәрлегенә булган үз өлешен 

алудан ата-аналарның икесенең берсе язма рәвештә баш тарткан очракта яки аны хәбәрсез югалган 

дип санаган очракта, суд карарының законлы көченә кергән карары нигезендә җир кишәрлеге 

икенче ата-ананың һәм балаларның гомуми өлешле милкенә тигез өлешләрдә бирелә (тапшырыла). 
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Гражданнар индивидуаль торак төзелешен, дача төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару 

(йорт яны җир участогы), бакчачылык, яшелчәчелек яки мондый гражданнар милкендә булган 

торак йорт урнашкан җир кишәрлекләрен тапшыруны гамәлгә ашыру өчен җир кишәрлеге алу 

хокукын куллануны бер тапкыр тормышка ашыра алалар. ТР ҖК 32 статьясының 3 пунктында 

каралган нигезләр буенча җир кишәрлеге милекчеләре булган балалар, күрсәтелгән нигезләр 

буенча җир кишәрлеген бер тапкыр бушлай бирү (тапшыру) хокукын алар балигъ булганнан соң 

саклап калалар. ТР ҖК 32 статьясындагы 3 пунктында күрсәтелгән гражданнар милкенә җир 

кишәрлекләре бирү (тапшыру) турында карар кабул иткәндә, гариза биргәннән соң әлеге 

гражданнар ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән, уллыкка алу гамәлдән чыгарылган, опека яки 

попечительлек туктатылган балалар исәпкә алынмый. Җир кишәрлекләрен бирү (тапшыру) 

җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, җир төзелеше, шәһәр төзелеше һәм проект 

документлары нигезендә гамәлгә ашырыла. ТР ҖК 32 статьясындагы 3 пунктының 1 

пунктчасында күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлекләре бирү белән кызыксынучы, шәһәр 

округы территориясендә даими яшәүче гражданнарга, шәһәр округы милкендә булган башка 

муниципаль берәмлекләр территориясендә урнашкан җир кишәрлекләре саныннан яисә Татарстан 

Республикасы тарафыннан идарә итү һәм алар белән эш итү вәкаләтләре гамәлгә ашырылган җир 

кишәрлекләре тиешле шәһәр округы чикләрендә яки аларның ризалыгы белән бирелә. Җир 

кишәрлекләре бирү белән кызыксынучы гражданнарга шәһәр территориясендә даими яшәүче ТР 

ҖК 32 статьясының 3 пунктындагы 1 пунктчасында күрсәтелгән максатлар өчен муниципаль 

район составына керүче авыл җирлеге составына керә торган җир кишәрлекләре тиешле шәһәр 

яки авыл җирлеге чикләрендә йә муниципаль район вәкиллекле органының хокукый акты белән 

билгеләнгән очракларда әлеге муниципаль район составында башка җирлек чикләрендә бирелә. 

Җирле үзидарә органнары җир кишәрлекләренең ТР ҖК 32 статьясындагы 3 пунктының 1 

пунктчасы белән билгеләнгән чик (максималь һәм минималь) күләме нигезендә җир кишәрлекләре 

бирү нормаларын билгели, индивидуаль торак төзелешен, дача төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык 

алып бару (йорт яны җир участогы), бакчачылык, яшелчәчелек (алга таба - җир кишәрлекләре 

исемлеге) Татарстан Республикасында муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле 

үзидарә органнары тарафыннан күчемсез милек дәүләт кадастры белешмәләре нигезендә һәм әлеге 

җир кишәрлекләрен алу хокукына ия гражданнар исемлегеннән чыгып билгеләнә торган 

ихтыяҗны исәпкә алып төзелә. ТР ҖК 32 статьясының 3 пунктында күрсәтелгән гражданнар, 

шәхси торак төзелеше, дача төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен җир кишәрлекләре 

бирү, бакчачылык яки яшелчәчелек белән кызыксынучы вәкаләтле органга җир кишәрлеге бирү 

турында гариза белән мөрәҗәгать итәләр. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат 

муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган 

һәм Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке 

чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын 

урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү 

мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. 

Ата-аналар даими төрле муниципаль районнар (шәһәр округлары) территориясендә яшәгән 

очракта җир кишәрлеген бирү турында гариза ата-аналарның берсенең даими яшәү урыны буенча 

бирелә. Гариза формасы башкарма хакимиятнең вәкаләтле органы тарафыннан раслана. Гариза 

язмача яки электрон документ формасында, гомуми файдаланудагы мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрләрен кулланып, вәкаләтле органга яисә күпфункцияле үзәк аша 

тапшырылырга мөмкин. Шәхси торак төзелешен, дача төзелешен гамәлгә ашыру, шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару, бакчачылык яки яшелчәчелек 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) гариза бирүче паспорты; 
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2) икенче әти-әни паспорты (әгәр ата - аналар никахта торалар яки тормыйлар, ләкин бергә 

яши); 

3) бала туу турында таныклык, шулай ук ундүрт яшькә җиткән балаларның паспортлары; 

4) баланы уллыкка алуны билгеләү турында суд карары (уллыкка алучыларның ата-ана 

буларак язылуы турындагы таныклыкта язылганнан тыш); 

5) опекун яки попечитель билгеләү турында опека һәм попечительлек органы акты (опека яки 

попечительлек билгеләнгәндә); 

6) опека яки попечительлекне  (опека яки попечительлек тарафыннан килешү буенча гамәлгә 

ашырылган очракта) гамәлгә ашыру турында килешү; 

7) никахлашу турында таныклык (әгәр ата - аналар никахта торсалар). 

 

3. Гариза кергән көннән соң 30 көн эчендә вәкаләтле орган гариза бирүчене индивидуаль 

торак төзелешен, дача төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару (йорт яны җир участогы), 

бакчачылык, яшелчәчелекне гамәлгә ашыру өчен җир кишәрлеге алу хокукына ия гражданнар 

исемлегенә кертү турында карар кабул итә (алга таба-исемлек), һәм гариза бирүчегә уникаль исәп 

номеры бирә.  Әгәр мөрәҗәгать итүче тарафыннан ТР ҖК 32 статьясының 10 пунктында каралган 

документлар тапшырылмаган очракта, йә мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган 

документлар гариза бирүченең җир кишәрлеген индивидуаль торак төзелешен, дача төзелеше, 

шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару (йорт яны җир участогы), бакчачылык, яшелчәчелек өчен алу 

хокукын расламыйлар , вәкаләтле җирле үзидарә органы исемлеккә кертүдән баш тарту турында 

карар кабул итә. Гражданнарга җир кишәрлекләре бирү исемлеккә кертелгәннән соң бер елдан да 

соңга калмыйча чират тәртибендә гамәлгә ашырыла, ТР ҖК 32.1 ст. 15 пунктында каралган 

очраклардан тыш,  җирле үзидарәнең вәкаләтле органы тарафыннан җир кишәрлекләрен бирү 

белән кызыксынган гражданнарны исемлекләрдән төшереп калдыру һәм аларга җир кишәрлеге 

бирүдән баш тарту турында карар кабул ителә. 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 вәкаләтле орган вәкиле тарафыннан имзаланган акт белән рәсмиләштерелә. 

Җир кишәрлеген бирү турындагы карар имза салынган вакыттан алып 14 көннән дә соңга 

калмыйча җир кишәрлеген сайлау акты нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан кабул ителә. 

Җирле үзидарәнең вәкаләтле органы җир кишәрлекләре бирү белән кызыксынучы гражданнарны 

исемлектән төшереп калдыру һәм аларга җир кишәрлеге бирүдән баш тарту турында түбәндәге 

очракларда карар кабул итә: 

1) Татарстан Республикасы Җир кодексының 32 статьясындагы 3 пункты нигезендә 

гражданнарга дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеге түләүсез бирү турында ; 

2) гражданнарның таләпләргә туры килмәве аркасында: 

а) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу; 

б) Татарстан Республикасы чигеннән даими яшәү урынына чыгу; 

в) ата-ана хокукыннан мәхрүм итү, уллыкка алынуны гамәлдән чыгару, опека яки 

попечительлек туктатылу; 

г) ата-ананың (ата-аналарның) законсыз гамәлләре (эшләмәве) нәтиҗәсендә бала 

(балаларның) үлеме; 
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3) гражданнардан аларны исемлектән төшереп калдыру турында гариза бирү; 

4) җир кишәрлеген сайлау процедурасында гражданнарның өч тапкыр баш тартуы  яки 

аларны җир кишәрлеген сайлап алу процедурасын өч тапкыр килмәве; 

5) документлар нигезендә гражданнар исемлегенә кертелгән документларда күрсәтелгән 

белешмәләргә туры килми торган мәгълүматларны ачыклау һәм гражданнарның ТР Җир 

кодексының 32 статьясындагы 3 пунктында билгеләнгән таләпләргә туры килмәвен дәлилли . 

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 йә аларга имза тапшыру юлы белән гамәлгә ашырыла. 

Милкендә булган торак йорт урнашкан җир кишәрлекләрен тапшыру белән кызыксынган 

гражданнар торак йортның урнашкан урыны буенча вәкаләтле органга әлеге җир кишәрлеген 

тапшыру турында гариза белән мөрәҗәгать итәләр. Гариза формасы вәкаләтле орган тарафыннан 

раслана.  Гариза язмача яки электрон документ формасында, гомуми файдаланудагы мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрләрен кулланып, вәкаләтле органга яисә күпфункцияле үзәк аша 

тапшырылырга мөмкин. Милкендәге торак йорт урнашкан җир кишәрлекләрен тапшыру белән 

кызыксынучы гражданнар милкенә бушлай җир кишәрлекләрен тапшыру вәкаләтле органга гариза 

кергән көннән алып алты айдан да соңга калмыйча гамәлгә ашырыла һәм әлеге орган карары белән 

рәсмиләштерелә. Әгәр мөрәҗәгать итүче тарафыннан ТР ҖК 32.1 статьясының 17 пунктында 

каралган документлар тапшырылмаган очракта, йә мөрәҗәгать итүче яисә җирле үзидарәнең 

вәкаләтле органы биргән документлар гариза бирүченең җир кишәрлеген тапшыру хокукын 

расламыйлар, вәкаләтле орган җир кишәрлеген тапшырудан баш тарту турында карар кабул итә. 

Гражданнарга җир кишәрлеген тапшырудан баш тарту турында хәбәрнамә җирле үзидарәнең 

вәкаләтле органы тарафыннан тиешле карар кабул ителгән көннән 7 көннән дә соңга калмыйча 

заказлы хат белән тапшыру турында уведомление белән яки аларга имза куеп тапшыру юлы 

белән гамәлгә ашырыла. 

 

Җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү 

 

1. Дәүләт яки муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү турындагы 

килешү түбәндәге очракларда төзелә: 

1) җир участогын файдалануга рөхсәт ителмәгән линияле объектлар, элемтә корылмалары, 

махсус мәгълүмат билгеләре һәм саклагыч корылмалар урнаштыру; 

2) тикшеренү эшләрен үткәрү; 

3) җир асты байлыкларыннан файдалану белән бәйле эшләрне алып бару. 

2. Әгәр җир кишәрлеге даими (срогы чикләнмәгән) файдалануга, гомерлек мирас итеп 

файдалануга йә арендага яисә бер елдан артык түләүсез файдалануга бирелгән булса, сервитутны 

билгеләү турындагы килешү җирдән файдаланучы, җир хуҗасы, җир кишәрлеген арендалаучы 

тарафыннан төзелә. Шул ук вакытта вәкаләтле органның мондый килешүне төзүгә язма рәвештә 

ризалыгы, әгәр әлеге пункт яки аренда шартнамәсе йә түләүсез файдалану шартнамәсе белән 

башкасы каралмаган булса, таләп ителми. Әгәр җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль унитар 

предприятиегә, дәүләт яки муниципаль учреждениеләргә даими (срогы чикләнмәгән) файдалануга 

яки арендага бирелгән булса, сервитутны билгеләү турындагы килешү башкарма хакимиятнең 

федераль органы, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимият органы, әлеге 

предприятие, әлеге предприятиеләр, учреждениеләр карамагында булган җирле үзидарә 

органының язма рәвештә ризалыгы булганда төзелә. 

 

3. Җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү турында килешү үз эченә алырга тиеш: 

1) сервитут урнаштыру күздә тотыла торган җир кишәрлегенең кадастр номеры; 
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2) сервитут билгеләнгән җир кишәрлегенең исәп номеры, дәүләт яки муниципаль милектә 

булган җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү турында килешү төзү очрагында яки өч елга 

кадәр срокка сервитут билгеләү турында килешү төзү очрагыннан тыш; 

3) килешү яклары турында мәгълүмат; 

4) сервитут билгеләү максатлары һәм нигезләре; 

5) сервитутның гамәлдә булу вакыты; 

6) түләү күләме; 

7) сервитут урнаштырылган затның сервитут белән тәэмин итү максатларында эшчәнлек 

алып бару хокукы; 

8) сервитут билгеләнгән затның килешү буенча түләү кертү бурычы; 

9) сервитут билгеләнгән затның бурычы - сервитутның гамәлдә булуы туктатылганнан соң 

җир кишәрлеген рөхсәт ителгән файдалану өчен яраклы халәткә китерү. 

4. Җир кишәрлекләренә карата сервитут билгеләү турында килешү буенча түләү билгеләнә: 

- дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләренә карата Россия Федерациясе субъекты 

дәүләт хакимияте органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә; 

- муниципаль милектә булган җир кишәрлекләренә карата җирле үзидарә органы тарафыннан 

билгеләнгән тәртиптә.  

5. Дәүләт яки муниципаль милектәге җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү турында 

килешү буенча түләү җирдән файдаланучыга, җир биләүчегә, сервитут билгеләү турында килешү 

төзелгән җир кишәрлеге арендаторына керә, сервитутны билгеләү турындагы килешү вәкаләтле 

орган, дәүләт яки муниципаль предприятие, дәүләт яки муниципаль учреждение белән төзелгән 

очракта, әлеге килешү буенча түләү кертелә, Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле 

бюджетларына күчә һәм күчерелә. 

6. Җир участогына карата өч елга кадәр сервитут билгеләү турында килешү төзелгән очракта 

яклар килешүе буенча мондый җир участогының бер өлешенә карата эшләрне үткәрмичә сервитут 

билгеләү рөхсәт ителә, дәүләт кадастр исәбен гамәлгә ашыру өчен кирәк булган документларны 

әзерләү тәэмин ителә торган документлар нәтиҗәсендә әлеге сервитут билгеләнә торган җир 

кишәрлегенең бер өлеше турындагы мәгълүматларны үз эченә алган җир кишәрлегенең 

күрсәтелгән өлешен дәүләт кадастр исәбенә кертмичә һәм әлеге сервитутны билгеләү белән бәйле 

рәвештә барлыкка килә торган чикләүләрне (йөкләмәне) дәүләт теркәве уздырмыйча гына 

документлар әзерләнә. Бу очракта сервитутның гамәлдә булу чиге территориянең кадастр 

планында сервитутның схемалары чикләрен сервитут билгеләү турындагы килешүгә теркәлә 

торган килешү нигезендә билгеләнә. 

       7. Сервитутны билгеләү турындагы килешү вәкаләтле орган белән төзелә икән, 

кызыксынган зат вәкаләтле органга территориянең кадастр планында сервитут чикләрен кушып 

сервитут билгеләү турында килешү төзү турында гариза тапшыра. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә 

буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә 

вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы 

тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы территориясендә урнашкан 

дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль 

юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү 

мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. 

Сервитутны билгеләү турында килешү төзү турындагы гаризада максат һәм сервитутның гамәлдә 

булу срогы күрсәтелергә тиеш. 

8. Әгәр сервитутны билгеләү турында килешү төзү турында гариза барлык җир кишәрлегенә 

карата сервитут билгеләүне күздә тотса, территориянең кадастр планында сервитут чикләре 

схемасының кушымтасы әлеге гаризага таләп ителми. 

9. Вәкаләтле орган гариза алган көннән утыз көннән артык вакыт эчендә түбәндәге 

гамәлләрнең берсен үтәргә тиеш: 

1) мөрәҗәгать итүчегә аның тарафыннан тәкъдим ителгән чикләрдә сервитут билгеләү 
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турында килешү төзү мөмкинлеге турында хәбәр җибәрергә; 

2) мөрәҗәгать итүчегә территориянең кадастр планында сервитут чикләре схемасын кушып 

башка чикләрдә сервитут билгеләү турында килешү төзү турында тәкъдим җибәрергә; 

3) әгәр гариза барлык җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләүне күздә тотса, гариза 

бирүчегә вәкаләтле орган тарафыннан имзаланган сервитутны билгеләү турында килешү 

проектының нөсхәләрен җибәрергә, яки дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеге 

өлешенә карата өч елга кадәр сервитут билгеләү турында килешү төзелгән очракта; 

4) сервитутны билгеләүдән баш тарту турында карар кабул итәргә һәм бу карарны 

мөрәҗәгать итүчегә мондый баш тарту нигезләрен күрсәтеп җибәрергә. 

10. Вәкаләтле орган түбәндәге очракларда сервитутны билгеләүдән баш тарту турында карар 

кабул итә: 

1) сервитутны билгеләү турында гариза башкарма хакимият органына яки җирле үзидарә 

органына җибәрелгәндә, алар сервитутны билгеләү турында килешү төзергә хокуклы түгел; 

2) сервитут шартларында планлаштырылган җир кишәрлеген федераль законнар нигезендә 

куллану рөхсәт ителми; 

3) сервитутны билгеләү җир участогын рөхсәт ителгән файдалану яки җир участогын 

куллануда зур кыенлыкларга туры китереп куллану мөмкин булмас дип китерәчәк. 

 

11. Сервитут билгеләү турында килешү төзү мөмкинлеге турында хәбәрнамә яки башка 

чикләрдә сервитут билгеләү турында килешү төзү турында тәкъдим җибәрелгән зат эшләрне 

үткәрүне тәэмин итә, дәүләт кадастр исәбен гамәлгә ашыру өчен кирәк булган документларны 

әзерләү тәэмин ителә торган документлар нәтиҗәсендә сервитут билгеләнә торган җир 

участогының бер өлеше турындагы мәгълүматларны үз эченә алган документлар әзерләнә, җир 

кишәрлегенең күрсәтелгән өлешен дәүләт кадастр исәбенә алуны гамәлгә ашыру өчен, барлык җир 

кишәрлегенә карата сервитут билгеләү очракларыннан тыш, шулай ук дәүләт яки муниципаль 

милектә булган җир кишәрлеге өлешенә карата өч елга кадәр сервитут билгеләү турында килешү 

төзү очракларыннан тыш мөрәҗәгать итә. 

12. Вәкаләтле органга сервитут билгеләнә торган җир участоклары өлешләренең дәүләт 

кадастр исәбе турында хәбәр бирелгән көннән утыз көннән артык вакыт эчендә вәкаләтле орган 

гариза бирүчегә ике нөсхәдә сервитут билгеләү турында килешү җибәрә. Гариза бирүче әлеге 

килешүне алган көннән соң утыз көннән дә соңга калмыйча имзаларга тиеш. 

 

Җир кишәрлеген арендалау яки җир кишәрлекләрен сату буенча шартнамә төзү 

хокукына аукцион әзерләү һәм оештыру 

 

1. Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион, җир кишәрлеген сату 

буенча аукцион үткәрү турындагы карар, шул исәптән гражданнар яисә юридик затлар гаризалары 

буенча да вәкаләтле орган тарафыннан кабул ителә. Вәкаләтле орган дәүләт яисә муниципаль 

милектә булган җир кишәрлеген сату буенча карарлар проектларын, Дәүләт яисә муниципаль 

милектә булган җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион әзерләү буенча 

гамәлләр башкара. Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль 

районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү 

вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында 

килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы. Дәүләт яки муниципаль милектә булган ике һәм 

аннан да күбрәк җир кишәрлекләрен Федераль закон белән башкасы каралмаган булса, 

аукционның бер лотына берләштерү тыела. 

2. Дәүләт хакимияте органы яки җирле үзидарә органы инициативасы буенча аукцион үткәрү 
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юлы белән аны сату яки арендага бирү өчен җир кишәрлеге төзү һәм аукцион үткәрүгә әзерлек 

түбәндәге тәртиптә гамәлгә ашырыла: 

1) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган тарафыннан мондый җир кишәрлеге барлыкка 

килергә һәм территорияне межалау буенча расланган проект төзелергә тиеш булса, җир 

кишәрлегенең урнашу схемасын әзерләү һәм раслау; 

2) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша белем бирү территорияне межалау яисә җир участогының 

схемасы проекты белән каралган җир кишәрлегенә карата вәкаләтле орган тарафыннан үтәлүне 

тәэмин итү, "Күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастры турында" 2007 елның 24 июлендәге 221-ФЗ 

номерлы Федераль закон (алга таба - "Күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастры турында" Федераль 

закон) белән билгеләнгән таләпләр нигезендә, алар нәтиҗәсендә дәүләт кадастр исәбен гамәлгә 

ашыру өчен кирәк булган документларны әзерләү тәэмин ителә (алга таба - кадастр эшләре); 

3) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган гаризасы нигезендә җир кишәрлеген дәүләт 

кадастр исәбенә алу, шулай ук дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдән яки җир кишәрлегеннән җир 

кишәрлеге барлыкка килү очракларыннан тыш, аңа хокукларны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә 

ашыру; 

4) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша объектларны инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләренә 

тоташтыру (технологик тоташтыру) техник шартларын вәкаләтле орган тарафыннан, әгәр җир 

кишәрлеген рөхсәт ителгән файдалану нигезендә биналар, корылмалар төзү мөмкинлеге булмаса 

һәм территорияне комплекслы үзләштерү яисә дача хуҗалыгын алып бару өчен җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукы өчен аукцион үткәрү очракларыннан тыш, вәкаләтле орган 

тарафыннан алу; 

5) вәкаләтле орган тарафыннан аукцион үткәрү турында карар кабул итү.  Вәкаләтле орган 

әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы 

белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара 

әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш 

җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында килешү булганда 

хезмәттәшлек итәргә хокуклы. 

  

3. Аукцион үткәрү, шулай ук аны сату яки арендага бирү өчен җир кишәрлеге төзү аукцион 

үткәрү юлы белән җир кишәрлеге бирү теләге булган граждан яки юридик зат инициативасы белән 

гамәлгә ашырыла ала. Бу очракта җир кишәрлеге барлыкка килү һәм аукцион әзерләү түбәндәге 

тәртиптә гамәлгә ашырыла: 

1) әгәр җир участогын төзергә кирәк һәм аның чикләрендә җир участогы төзү каралган 

территорияне межалау проекты расланмаган икән, граждан яисә юридик зат тарафыннан җир 

кишәрлеге бирү белән кызыксынучылар җир кишәрлеген урнаштыру схемасын әзерләү; 

2) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша җир кишәрлеге бирү белән кызыксынучы граждан яисә юридик 

зат мөрәҗәгате, әгәр җир участогы төзергә туры килсә һәм җир кишәрлеген межалау проектын 

расламаса, җир кишәрлеген урнаштыру схемасын раслау турында гариза белән, Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге 

аша вәкаләтле органга мөрәҗәгать итү. Шул ук вакытта әлеге гаризада җир участогын куллануның 

максаты күрсәтелә; 

3) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган тарафыннан РФ ҖК 11.10 статьясының 16 
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пунктында һәм РФ ҖК 39.11 статьясының 8 пунктындагы 5 - 9, 13 - 19 пунктчаларында каралган 

нигезләрнең булу-булмавын тикшерүмөрәҗәгать итүчегә җир участогының урнашу схемасын 

раслау турында гариза кергән көннән алып ике айдан да артык вакыт эчендә кабул итү һәм 

җибәрү, әлеге схеманың кушымтасы белән аны раслау яки аны раслау турында карар кабул итүдән 

баш тарту турында карар кабул итү һәм җибәрү, күрсәтелгән нигезләрнең берсе булса да, аны 

раслау турында карар кабул итү. Җир участогының урнашу схемасын раслау турында карарда 

мондый карар кабул итүнең барлык нигезләре күрсәтелергә тиеш. Әгәр җир участогының урнашу 

схемасын раслау турында гариза кергән вакытта вәкаләтле орган тарафыннан Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге 

йөзендә җир участогының урнашу схемасы элек башка зат тарафыннан тәкъдим ителгән булса, бу 

схемалар белән җир кишәрлекләренең чикләре билгеләнсә, тулысынча яки өлешчә тәңгәл килсә, 

Нурлат муниципаль районы вәкаләтле органы сыйфатында Башкарма комитетның инфраструктур 

үсеш бүлеге җир кишәрлеге урнашу схемасын раслау трында биргән гаризасын карауны туктату 

турында карар кабул итә һәм карарны гариза бирүчегә юллый. Җир кишәрлеге урнашу урынының 

схемасын раслау турындагы соңрак бирелгән гаризаны карау алданрак бирелгән схеманы раслау 

турындагы  карар кабул ителгәнче яки алданрак бирелгән схеманы раслау турындагы карарны 

кабул итүдән баш тарту турындагы карарга кадәр туктатыла; 

4) җир кишәрлеге урнашу схемасының әлеге пунктның 3 пунктчасы белән расланган яки 

территориянең чикләрен билгеләү проекты белән расланган җир кишәрлеген булдыру максатында 

кызыксынучы тарафыннан кадастр эшләрен башкаруны тәэмин итү; 

5) гражданнарның җир кишәрлеге яисә юридик зат тарафыннан җир кишәрлеген дәүләт 

кадастр исәбенә алу, шулай ук бүленгән җир кишәрлеге урнашу схемасы нигезендә гамәлгә 

ашырыла торган җир кишәрлегенә дәүләт яки муниципаль милек хокукын дәүләт теркәве 

турындагы гариза нигезендә гамәлгә ашыру, дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдән яки җир 

кишәрлегеннән җир кишәрлеге барлыкка килү очракларыннан тыш; 

6) мондый җир участогының кадастр номеры күрсәтелеп аукцион үткәрү турында гариза 

белән вәкаләтле органга җир кишәрлеге бирү белән кызыксынучы гражданның яисә юридик зат 

мөрәҗәгате. Әлеге гаризада җир кишәрлеген файдалануның максаты күрсәтелергә тиеш.  

Вәкаләтле орган әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының 

мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге 

яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү 

вәкаләтләреннән тыш җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында 

килешү булганда хезмәттәшлек итәргә хокуклы; 

7) вәкаләтле органның территорияне межалау проекты нигезендә яисә җир кишәрлеген 

урнаштыру схемасының 3 пунктчасы нигезендә төзелгән җир кишәрлегенә дәүләт яисә 

муниципаль милек хокукын дәүләт теркәвенә алу турындагы гариза белән мөрәҗәгате, әгәр җир 

кишәрлеге Россия Федерациясе ҖК 39.11 статьясының 8 пунктындагы 1, 5 - 19 пунктчалары 

нигезендә җир кишәрлеге чикләре билгеләнмәгән җирләрдән яки җир кишәрлегеннән барлыкка 

килгән очраклардан тыш, әгәр җир кишәрлеге аукцион предметы була алмый икән; 

8) әгәр мондый шартлар булу аукцион үткәрү өчен мәҗбүри шарт булса, әгәр җир кишәрлеге 

аукцион предметы була алмаса, Россия Федерациясе ҖК 39.11 статьясындагы 8 пунктының 1, 5 - 

19 пунктчалары нигезендә аукцион предметы була алмаса, вәкаләтле орган тарафыннан 

объектларны инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) 

бүлеге аша алу; 

9) вәкаләтле орган тарафыннан РФ ҖК 39.11 статьясының 8 пунктында каралган нигезләрнең 

булу-булмавын тикшерү һәм аларга аукцион үткәрү турында тиешле гариза кергән көннән алып 

ике айдан да артмаска яисә аукцион үткәрүне кире кагу турында карар кабул итү.  Вәкаләтле орган 

әлеге мәсьәлә буенча Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре Палатасы 
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белән берлектә вәкаләтле орган һәм Нурлат муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы тарафыннан Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

территориясендә урнашкан дәүләт милке чикләнмәгән,  төбәк әһәмиятендәге яки муниципальара 

әһәмияттәге автомобиль юлларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре бирү вәкаләтләреннән тыш 

җир кишәрлекләре бирү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлек турында килешү булганда 

хезмәттәшлек итәргә хокуклы. 

  

4. Җир участогының урнашу схемасын раслау турында гариза, аукцион үткәрү турында 

гариза гариза бирүче тарафыннан аны сайлау буенча шәхсән яки почта элемтәсе аша кәгазьдә яки 

"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен кулланып электрон документлар рәвешендә 

(http://uslugi. tatar.ru/) яки Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы (функцияләр) (http:/ 

www.gosuslugi.ru/) тапшырыла яки җибәрелә. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган, җир 

участогының урнашу схемасын раслау турында гариза белән мөрәҗәгать иткән затның язмача 

ризалыгы булганда, җир участогының урнашу схемасының башка вариантын расларга хокуклы. 

Рөхсәт ителгән җир участогын куллануның төп төре нигезендә биналар, корылмалар төзү күздә 

тотылган очракта, мондый җир кишәрлеген бирү, моннан тыш, җир кишәрлеген сату буенча 

аукцион үткәрү очракларыннан тыш, РФ ҖК 39.18 статьясы нигезендә җир кишәрлеген арендалау 

шартнамәсен төзү хокукына аукцион үткәрү очракларыннан тыш җир кишәрлеген арендалау 

шартнамәсен төзү хокукына аукцион үткәрү юлы белән гамәлгә ашырыла. 

5. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеге, түбәндәге шартларда аукцион 

предметы була алмый: 

1) җир кишәрлеге чикләре “Күчемсез милекнең дәүләт кадастры турында” Федераль закон 

таләпләре нигезендә төгәлләштерелергә тиеш; 

2) җир кишәрлегенә дәүләт яки муниципаль милек хокукы теркәлмәгән, мондый җир 

кишәрлеге җир кишәрлегеннән яисә дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдән барлыкка килгән 

очраклардан тыш; 

3) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән тәртиптә җир кишәрлегенә карата, 

рөхсәт ителгән җир кишәрлеге нигезендә биналар, корылмалар төзү мөмкинлеге күздә тотылмаган 

очраклардан тыш, рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чик параметрлары 

билгеләнмәгән; 

4) җир кишәрлегенә карата объектларны инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә 

тоташтыру (технологик тоташтыру) техник шартлары турында мәгълүматлар юк, әгәр җир 

кишәрлеген рөхсәт ителгән файдалану нигезендә биналар, корылмалар төзү мөмкинлеге күздә 

тотылмаган булса, һәм территорияне комплекслы үзләштерү яисә дача хуҗалыгын алып бару өчен 

җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукы өчен аукцион үткәрү очраклары да искәрмә 

булып тора; 

5) җир кишәрлеге сату буенча ачык аукцион үткәрү турында гаризада күрсәтелгән җир 

участогын файдалану яки рөхсәт ителгән файдалану максатларына туры килми; 

6) җир кишәрлеге билгеле бер категориягә кертелмәгән; 

7) җир кишәрлеге даими (срогы чикләнмәгән) файдалану, түләүсез файдалану, гомерлек 

мирас итеп файдалану яки аренда хокукында бирелгән; 

8) җир кишәрлегендә, сервитут шартларында җир кишәрлегендә яки объект урнаштыру 

очракларыннан тыш, Гражданнарга яки юридик затларга караган бина, корылма (шул исәптән 

төзелеш тәмамланмаган корылмалар) урнашкан, аны РФ ҖК 39.36 статьясының 3 пункты белән 

каралган һәм урнаштыру рөхсәт ителгән куллану нигезендә мондый җир участогыннан 

файдалануга комачауламый; 

9) җир кишәрлегендә дәүләт яки муниципаль милектә булган бина, корылма, әлеге 

биналарны, төзелмәгән төзелеш объектын сату яки арендага бирү икенче аукцион предметы булып 

тора яки әлеге бина, корылма, төзелеп бетмәгән төзелеш объекты сатылмый яки бу аукционда җир 

http://www.gosuslugi.ru/
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кишәрлеге белән бер үк вакытта арендага тапшырылмый; 

10) җир кишәрлеген, федераль закон нигезендә әйләнештән алынган җир кишәрлекләре 

аренда килешүе предметы булырга мөмкин булган очраклардан тыш, әйләнештән алалар; 

11) җир кишәрлеге әйләнештәге чикләнгән, җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү 

хокукына аукцион уздырылган очрактан тыш; 

12) җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен резервланган, җир кишәрлеген 

резервлау срогыннан артмаган вакытка җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына 

аукцион уздырылган очрактан тыш; 

13) җир участогы аны үстерү турында килешү төзелгән территория яки аңа карата 

комплекслы үзләштерү турында килешү төзелгән территория чикләрендә урнашкан; 

14) җир кишәрлеге территориаль планлаштыруның расланган документлары һәм (яки) 

территорияне планлаштыру документлары нигезендә федераль әһәмияттәге объектларны, 

региональ әһәмияттәге объектларны яки җирле әһәмияттәге объектларны урнаштыру өчен 

билгеләнгән; 

15) җир кишәрлеге Россия Федерациясе дәүләт программасы, Россия Федерациясе 

субъектының дәүләт программасы яисә адреслы инвестиция программасы нигезендә бина яки 

корылмалар урнаштыру өчен билгеләнгән; 

16) җир кишәрлегенә карата аны бирүне алдан килештерү турында карар кабул ителгәндә; 

17) җир кишәрлегенә карата аны бирүне алдан килештерү турында гариза яки җир участогы 

бирү турында гариза, мондый җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү турында карар кабул 

ителгән очраклардан тыш, яисә аны бирүдән баш тарту турында Карар кабул ителгән очраклардан 

тыш; 

18) җир участогы гомуми файдаланудагы җир участогы булып тора яки гомуми 

файдаланудагы җирләр, гомуми файдаланудагы территория чикләрендә урнашкан; 

19) җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен, мондый җир кишәрлегендә 

урнашкан күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле 

дип тануга бәйле рәвештә, дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен алынган җир 

кишәрлекләреннән тыш, тартып алынганда. 

6.  Аукцион катнашучылар составы буенча, түбәндәге очраклардан тыш, ачык булып тора: 

- территорияне комплекслы үзләштерү яки дача хуҗалыгын алып бару өчен җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукционда катнашучылар, әлеге пунктның икенче 

абзацында каралган очраклардан тыш, бары юридик затлар гына була ала; 

- РФ ҖК 39.18 статьясының 7 пунктында каралган очракта үткәрелгән аукционда 

катнашучылары булып, бары тик гражданнар гына була ала яки крестьян (фермер) хуҗалыгы 

эшчәнлеген алып бару өчен җир кишәрлеге бирелгән очракта - гражданнар һәм крестьян (фермер) 

хуҗалыклары. 

 

7. Аукционны оештыручы вәкаләтле орган белән килешү нигезендә эш итүче 

махсуслаштырылган оешма булырга хокуклы. "Россия Федерациясендә бәяләү эшчәнлеге 

турында"1998 елның 29 июлендәге 135-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - "Россия 

Федерациясендә бәяләү эшчәнлеге турында" Федераль закон) нигезендә билгеләнгән җир 

кишәрлегенең базар бәясе вәкаләтле органны сайлау буенча аукцион предметының башлангыч 

бәясе булып тора, яки әгәр дәүләт кадастр бәяләве нәтиҗәләре аукцион үткәрү турында карар 

кабул ителгән көнгә кадәр биш ел алдан расланса, мондый җир участогының кадастр бәясе. Җир 

кишәрлеген сату буенча аукцион нәтиҗәләре буенча мондый җир кишәрлегенең бәясе билгеләнә. 

Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион предметының башлангыч бәясе 

"Россия Федерациясендә бәяләү эшчәнлеге турында" Федераль закон нигезендә базар бәясе 

нәтиҗәләре буенча билгеләнгән еллык аренда түләве күләмендә вәкаләтле органны сайлау буенча 

билгеләнә, дәүләт кадастр бәяләве нәтиҗәләре аукцион үткәрү турында карар кабул ителгән көнгә 

кадәр биш елдан да иртәрәк расланган очракта, мондый җир участогының кадастр бәясенең бер 
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ярымнан да ким булмаган проценты күләмендә яки, алдагы очрактан тыш: 

- территорияне комплекслы үзләштерү яки дача хуҗалыгын алып бару өчен җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион уздырылган очракта (әлеге Кодексның 39.18 

статьясындагы 7 пункты нигезендә аукцион үткәрү очракыннан тыш) мондый җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион предметының башлангыч бәясе булып "Россия 

Федерациясендә бәяләү эшчәнлеге турында" Федераль закон нигезендә базар бәясе нәтиҗәләре 

буенча билгеләнгән беренче арендалы түләү күләме тора. 

8. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү 

хокукына аукцион нәтиҗәләре буенча аренда хакының еллык күләме билгеләнә. 

Аукцион нәтиҗәләре буенча территорияне комплекслы үзләштерү һәм дача хуҗалыгын алып 

бару өчен җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион нәтиҗәләре буенча 

(аукцион уздырылган очрактан тыш, РФ ҖК 39.18 статьясының 7 пункты нигезендә) беренче 

аренда түләве күләме билгеләнә.  Әгәр аукцион сакланмаган дип табылса, дәүләт яки муниципаль 

милектә булган җир кишәрлеген сату-алу килешүе дә бар, йә мондый җир кишәрлеген арендалау 

килешүе аукционда катнашуга бердәнбер гариза биргән зат белән аукционның бердәнбер 

катнашучысы дип танылган гариза бирүче белән төзелмәгәндә яки аукционда катнашкан 

бердәнбер кеше белән, кабат аукцион предметенең башлангыч бәясе алдан билгеләнгән 

башлангыч бәядән түбәнрәк, ләкин алдагы аукцион предметенең башлангыч бәясе утыз 

проценттан да артмаска мөмкин. Аукционны оештыручы аукцион үткәрүнең вакытын, урынын 

һәм тәртибен, аукционда катнашу өчен гаризалар бирү вакытын, бер өлешен түләүне кертү һәм 

кире кайтару тәртибен, аукцион предметының башлангыч бәясен күтәрү күләмен ("аукцион 

адымы") билгели. "Аукцион адымы" аукцион предметының башлангыч бәясе өч процент 

чикләрендә билгеләнәАукцион үткәрү турында хәбәрнамә Россия Федерациясе Хөкүмәте 

билгеләгән аукционга кадәр утыз көннән дә ким булмаган көн кала сатуларны үткәрү турында 

мәгълүмат урнаштыру өчен "Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Россия 

Федерациясенең рәсми сайтында урнаштырыла. Күрсәтелгән белдерү барлык кызыксынган 

затларга түләү алмыйча танышу өчен мөмкин булырга тиеш. Аукционны оештыручы шулай ук 

аукцион үткәрү турында хәбәрне аукцион уздырылган көнгә кадәр утыз көн кала җир кишәрлеге 

урнашкан урын буенча җирлек, шәһәр округы уставының муниципаль хокукый актларын рәсми 

бастырып чыгару (халыкка игълан итү) өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгаруны тәэмин 

итә. Аукцион үткәрү турында хәбәрнамәдә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш: 

1) аукционны оештыручы турында; 

2) аукцион үткәрү турында карарның вәкаләтле органы һәм реквизитлары турында; 

3) аукцион үткәрү урыны, көне, вакыты һәм тәртибе турында; 

4) аукцион предметы (шул исәптән җир кишәрлегенең урнашу урыны, мәйданы һәм кадастр 

номеры турында), җир кишәрлегенә хокуклар, әлеге хокукларны чикләү, җир участогының 

билгеле бер категориягә керүе һәм рөхсәт ителгән файдалану турында, шулай ук капиталь төзелеш 

объектын рөхсәт ителгән максималь һәм (яки) минималь куллану турында (җир кишәрлеген 

рөхсәт ителгән төп төре нигезендә бина, корылмалар төзү күздә тотылмаган очраклардан тыш), 

капиталь төзелеш объектын гамәлдәге челтәрләрнең чикле ирекле егәрлеген, максималь 

йөкләнешне һәм капиталь төзелеш объектын инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру 

(технологик тоташтыру) шартлары турында, күрсәтелгән хәбәрнамәне бастырып чыгару датасына 

тоташтыру (технологик тоташтыру) өчен түләү турында (җир участогыннан рөхсәт ителгән төп 

төре нигезендә бина, корылма төзү күздә тотылмаган очракта һәм территорияне комплекслы 

үзләштерү яисә дача хуҗалыгын алып бару өчен җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү 

хокукына аукцион үткәрү очракларыннан тыш) техник шартларның гамәлдә булу вакыты 

турында); 

5) аукцион предметының башлангыч бәясе турында; 

6) “аукцион адымы" турында; 

7) аукционда катнашуга гариза формасы, аны кабул итү тәртибе, кабул итү урыны адресы, 
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аукционда катнашу өчен гаризалар кабул итүнең датасы һәм вакыты турында; 

8) аукцион катнашучылары тарафыннан алдан түләү күләме, аны кертү тәртибе һәм задатка, 

задатка күчерү өчен банк реквизитларын кире кайтару турында; 

9) җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион уздырылган очракта җир 

кишәрлеген арендалау вакыты турында. Шул ук вакытта мондый җир кишәрлеген арендалау 

срогы РФ ҖК 39.8 статьясының 8 һәм 9 пунктларында каралган чикләүләрне исәпкә алып 

билгеләнә; 

10) җир кишәрлеген юридик затка территорияне комплекслы үзләштерү яки дача хуҗалыгын 

алып бару өчен арендага биргәндә еллык аренда түләве күләме турында, беренче аренда 

түләвеннән тыш, аның күләме территорияне комплекслы үзләштерү яисә дача хуҗалыгын алып 

бару өчен җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион нәтиҗәләре буенча 

билгеләнә. Шул ук вакытта ел саен аренда түләве күләме, әгәр аукцион предметы беренче 

арендалы түләү күләме булса, дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлекләре өчен 

аренда түләве билгеләү өчен билгеләнгән тәртиптә билгеләнә. Аукцион үткәрү турында хәбәр 

рәсми сайтында урнаштырылган мәҗбүри кушымта булып сату-алу килешүе проекты яки җир 

кишәрлеген арендалау килешүе проекты тора. Территорияне комплекслы үзләштерү өчен җир 

кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион үткәрү турында рәсми сайтта 

урнаштырылган хәбәрнамәгә мәҗбүри кушымта булып Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексы нигезендә әзерләнгән территорияне комплекслы үзләштерү турында шартнамә проекты 

тора. 

   9. Вәкаләтле орган 39.11 статьяның 8 пунктында каралган хәлләрне ачыклау очрагында 

аукцион үткәрүдән баш тарту турында Карар кабул итә. РФ ЗКАукцион уздырудан баш тарту 

турында белдерү аукцион оештыручы тарафыннан әлеге карар кабул ителгән көннән өч көн эчендә 

рәсми сайтында урнаштырыла. Аукционны оештыручы аукцион үткәрүдән баш тарту турында 

карар кабул ителгәннән соң өч көн эчендә аукционда катнашучыларга аукцион үткәрүдән баш 

тарту турында хәбәр итәргә һәм анда катнашучыларга кертелгән задаткаларны кире кайтарырга 

тиеш. 

 

Җир кишәрлеген арендалау яки җир кишәрлекләрен сату буенча шартнамә төзү хокукына 

аукцион үткәрү 

 

1. Аукционда катнашу өчен гариза бирүчеләр аукцион үткәрү турында хәбәрнамәдә 

билгеләнгән срокта түбәндәге документларны тапшыралар: 

1) аукцион үткәрү турында хәбәрнамә буенча, задатканы кире кайтару өчен счет 

реквизитларын күрсәтеп, аукционда катнашуга гариза; 

2) гариза бирүченең шәхесен раслаучы документлар күчермәләре (гражданнар өчен); 

3) әгәр мөрәҗәгать итүче чит илнең юридик заты булса, юридик затның дәүләт теркәве 

турындагы документларны рус теленә дөрес итеп таныкланган күчерү; 

4) акчаның бер өлешен кертүне раслаучы документлар. 

 

2. Акчаның бер өлешен кертүне раслаучы документлар тапшыру бер өлешен түләү турында 

килешү төзү белән таныла. Аукционны оештыручы, югарыда санап үтелгән документлардан тыш, 

башка документлар тапшыруны таләп итә алмый.  Аукционны оештыручы гариза бирүчеләргә-

юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә карата мөрәҗәгать итүче турында юридик затларның 

бердәм дәүләт реестрына (юридик затлар өчен) яисә шәхси эшкуарларның (шәхси эшмәкәрләр 

өчен) бердәм дәүләт реестрына, юридик затларны, физик затларны шәхси эшмәкәрләр һәм 

крестьян (фермер) хуҗалыклары сыйфатында дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыручы башкарма 

хакимиятнең федераль органында белешмәләр кертү фактын раслаучы белешмәләр соратып ала. 

Документларны кабул итү дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген сату буенча 

аукцион яки дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү 
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хокукына аукцион уздырылган көнгә кадәр биш көннән дә иртәрәк туктатылмый.  Бер гариза 

бирүче аукционда катнашу өчен бары тик бер гариза бирергә хокуклыГаризалар кабул итү вакыты 

үткәннән соң килгән аукционда катнашу өчен гариза гариза гариза бирүчегә аның кергән көнендә 

кире кайтарыла.  Гариза бирүче аукционны оештыручы тарафыннан кабул ителгән гаризаны 

гаризаларны кабул итү вакыты тәмамланганчы кире алырга хокуклы, бу хакта аукцион 

оештыручысының язма формасында хәбәр итә. Аукционны оештыручы гариза бирүчегә гаризаны 

кире алу турында хәбәр кергән көннән алып өч эш көне эчендә аның түләп куйган акчаларын кире 

кайтарырга тиеш. Гаризалар кабул итү вакыты тәмамланганнан соң мөрәҗәгать итүче гаризасын 

кире алган очракта задаток аукционда катнашучылар өчен билгеләнгән тәртиптә кире кайтарыла. 

Гариза бирүче түбәндәге очракларда аукционда катнашырга кертелми: 

1) аукционда катнашу өчен кирәкле документларны тапшырмау яки дөрес булмаган 

мәгълүматларны тапшыру; 

2) аукционда катнашу өчен гаризалар карау датасына задатокның түләнмәве; 

3) аукционда катнашуга әлеге кодекс һәм башка федераль законнар нигезендә конкрет 

аукционда катнашырга, җир кишәрлеген сатып алучы булырга яки җир кишәрлеген арендага 

алырга хокуклы булмаган зат гариза бирә; 

4) гариза бирүче, гамәлгә куючылар (катнашучылар) турында, мөрәҗәгать итүченең 

коллегиаль башкарма органнары әгъзалары, мөрәҗәгать итүченең юридик зат булып торучы 

бердәнбер башкарма органы функцияләрен башкаручы затлар турында әлеге статьяда каралган 

намуссыз катнашучылар реестрында мәгълүматлар булу. 

 

3. Аукционны оештыручы аукционда катнашуга рөхсәт ителгән һәм аукционда 

катнашучылар тарафыннан танылган гариза бирүчеләр, алдан бирелгән гаризалар бирү даталары, 

шулай ук аукционда катнашуга рөхсәт ителмәгән гариза бирүчеләр турында белешмәләр булырга 

тиеш. Аукционда катнашучы дип танылган гариза бирүче аукционны оештыручы тарафыннан 

гаризаларны карау беркетмәсенә кул кую датасыннан башлап аукционда катнаша ала. Аукционда 

катнашуга гаризаларны карау беркетмәсе аукцион оештыручы тарафыннан каралганнан соң бер 

көннән дә соңга калмыйча имзалана һәм беркетмәгә кул куелган көннән соң икенче көннән дә 

соңга калмыйча рәсми сайтта урнаштырыла. Аукционда катнашырга рөхсәт ителми торган гариза 

бирүчеләргә һәм аукционны оештыручы аларга карата кабул ителгән карарлар турында 

гаризаларны карау беркетмәсенә кул куйганнан соң килүче көннән дә соңга калмыйча хәбәрләрне 

җибәрә.  Аукционны оештыручы аукционда катнашуга рөхсәт ителмәгән гариза бирүчегә 

аукционда катнашуга гаризалар кабул итү беркетмәсен тутырганнан соң өч эш көне эчендә алдан 

бирелгән алдан түләнгән акчаны кире кайтарырга тиеш. Аукционда катнашуга гаризаларны карау 

нәтиҗәләре нигезендә барлык гариза бирүчеләрне аукционда катнашудан баш тарту яки 

аукционда катнашуга рөхсәт бирүдән баш тарту һәм аукционда бары тик бер генә гариза бирүчене 

генә тану турында карар кабул ителгән очракта, аукцион хәл ителмәгән дип таныла.  Әгәр аукцион 

сакланмаган дип табылса һәм бары тик бер генә гариза бирүче аукционда катнашучы дип 

танылган очракта, вәкаләтле орган гаризаларны карау беркетмәсенә кул куйган көннән ун көн 

эчендә гариза бирүчегә сату-алу шартнамәсе проектының өч нөсхәсен яисә җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсе проектының проектын җибәрергә тиеш.  Шул ук вакытта җир кишәрлеген 

сату-алу шартнамәсе аукцион предметының башлангыч бәясе буенча төзелә, ә җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсе буенча еллык аренда түләве күләме яисә беренче аренда түләве күләме 

аукцион предметының башлангыч бәясенә тигез күләмдә билгеләнә. Аукционда катнашу өчен 

гаризалар бирү вакыты тәмамланганнан соң, аукционда катнашуга бер генә гариза бирелгән яки 

аукционда катнашу өчен бер генә гариза да бирелмәгән очракта, аукцион хәл ителмәгән дип 

таныла.  Әгәр әлеге гариза биргән бердәнбер гариза бирүче һәм аукцион үткәрү турында 

хәбәрнамәдә күрсәтелгән барлык таләпләргә туры килә икән, вәкаләтле орган күрсәтелгән 

гаризаны карап чыкканнан соң ун көн эчендә гариза бирүчегә имзаланган сату-алу шартнамәсе 

проектының өч нөсхәсен яисә җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе проектының проектын 



31 

 

җибәрергә тиеш.  Шул ук вакытта җир кишәрлеген сату-алу шартнамәсе аукцион предметының 

башлангыч бәясе буенча төзелә, ә җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе буенча еллык аренда 

түләве күләме яисә беренче аренда түләве күләме аукцион предметының башлангыч бәясенә тигез 

күләмдә билгеләнә. Аукцион нәтиҗәләре аукционны оештыручы протоколы белән 

рәсмиләштерелә. Аукцион нәтиҗәләре турында беркетмә ике нөсхәдә төзелә, шуларның берсе 

аукцион җиңүчегә тапшырыла, ә икенчесе аукцион оештыручыда кала. Беркетмәдә күрсәтелә: 

1) аукцион үткәрү урыны, датасы һәм вакыты турында мәгълүмат; 

2) аукцион предметы, шул исәптән җир кишәрлеге мәйданы һәм геолокацион урыны турында 

мәгълүматлар; 

3) аукционда катнашучылар турында, аукцион предметының башлангыч бәясе, аукцион 

предметының соңгы һәм аннан алдагы тәкъдимнәре турында белешмәләр; 

4)  аукцион предметы бәясе турында соңгы тәкъдим ясаган аукцион җиңүчесе һәм 

аукционның башка катнашучысы исеме һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме 

һәм (булган очракта) атасының исеме, яшәү урыны (гражданин өчен); 

5) аукцион предметының бәясе турында соңгы тәкъдим турында мәгълүматлар (җир 

кишәрлеге милкенә сатып алына торган бәя, ел саен аренда түләве күләме яки беренче аренда 

түләве күләме). Аукцион нәтиҗәләре турында беркетмә рәсми сайтта әлеге беркетмәгә кул куелган 

көннән бер эш көне эчендә урнаштырылаАукцион җиңүчесе дип җир кишәрлеге өчен иң зур бәяне 

яки җир кишәрлеге өчен еллык аренда түләвенең иң зур күләмен тәкъдим иткән аукционда 

катнашучы таныла. Территорияне комплекслы үзләштерү һәм дача хуҗалыгын алып бару өчен 

җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион җиңүчесе дип (РФ ҖК 39.18 

статьясының 7 пункты нигезендә аукцион үткәрү очракларыннан тыш,) таныла, ул беренче булып 

аренда түләвенең иң зур күләмен тәкъдим итә. Аукцион нәтиҗәләре турында беркетмәгә кул 

куйганнан соң өч эш көне эчендә аукционны оештыручы аукционда катнашкан, әмма анда җиңгән 

затларга задатканы кире кайтарырга тиеш. Аукционда бер генә катнашучы катнашса яки аукцион 

үткәргәндә бер генә катнашучы да катнашмаса, йә аукцион предметенең башлангыч бәясе турында 

тәкъдим троекрат белдерүдән соң аукцион предметының бәясе турында бер тәкъдим дә алынмаган 

булса, аукцион предметының бәясе югарырак булыр иде дип таныла. 

 

4. Вәкаләтле орган аукционның җиңүчесенә яки аукционда катнашкан бердәнбер 

катнашучыга аукцион нәтиҗәләре турында беркетмә төзелгән көннән соң ун көн эчендә җир 

кишәрлеген арендалау шартнамәсе проектының имзаланган өч нөсхәсен яки сату-алу шартнамәсе 

проектының өч нөсхәсен җибәрә. Шул ук вакытта җир кишәрлеген сату-алу килешүе аукционда 

җиңүче тәкъдим иткән бәядән яки аукционда катнашучы белән аукцион предметының башлангыч 

бәясе буенча күрсәтелгән шартнамә төзелгән очракта төзеләел саен аренда түләве күләме яисә җир 

кишәрлеген арендалау шартнамәсе буенча беренче арендалы түләү күләме аукционда җиңүче 

тарафыннан тәкъдим ителгән күләмдә яисә аукционда катнашкан бердәнбер катнашучы белән 

күрсәтелгән шартнамә төзелгән очракта аукцион предметының башлангыч бәясенә тигез күләмдә 

билгеләнә. Күрсәтелгән шартнамәләрне аукцион нәтиҗәләре турында рәсми сайтта мәгълүмат 

урнаштырылган көннән соң ун көннән дә иртәрәк төзү рөхсәт ителми. Аукционда җиңүче дип 

танылган зат керткән беренчел кертем, аның белән сату-алу шартнамәсе яки җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсе төзелә торган бүтән зат тарафыннан кертелгән задаток сатып алына торган 

җир кишәрлеге өчен яки аның өчен аренда түләве исәбеннән исәпләнә. Әлеге статьяда 

билгеләнгән тәртиптә сату-алу шартнамәсен яки җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен 

төземәгән әлеге затлар тарафыннан кертелгән задаткалар әлеге шартнамәләр төзүдән читләшкән 

аркасында кире кайтарылмый Аукционда җиңүчедән, җир кишәрлеген сату-алу шартнамәсе яки 

аренда шартнамәсе төзелә торган башка заттан күрсәтелгән шартнамәнең предметы булып торган 

җир кишәрлегенә карата кадастр эшләрен башкару белән бәйле чыгымнарны, шулай ук аукционны 

оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны түләтүне таләп итү рөхсәт ителми. 

5. Аукционны оештыручы аукционда катнашуга бердәнбер катнашучы дип танылган һәм 
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аукционда катнашуга бердәнбер гариза биргән зат яисә аукционда аның бердәнбер катнашучысы 

дип танылган мөрәҗәгать итүче, ул үзе сату-алу шартнамәсе проектын яисә җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсе проектын җибәргәннән соң утыз көн эчендә, ә 24 пунктында каралган 

очракта, кабат аукцион үткәрү турында игълан итәргә хокуклы, шулай ук территорияне 

комплекслы үзләштерү турында килешү проектын имзаламаганда һәм вәкаләтле органга 

күрсәтелгән шартнамәләрне (күрсәтелгән затлар булганда) тапшырмаганда.  Шул ук вакытта кабат 

аукцион шартлары үзгәртелергә мөмкин. 

6. Әгәр аукцион территорияне комплекслы үзләштерү өчен җир кишәрлеген арендага бирү 

максатларында, әлеге статья нигезендә әлеге шартнамә төзелә торган затка җир кишәрлеген 

арендалау шартнамәсе белән бер үк вакытта вәкаләтле орган вәкиле кул куйган территорияне 

комплекслы үзләштерү турында шартнамә проектының ике нөсхәсе җибәрелә. 

7. Әгәр сату-алу килешүе яки җир кишәрлеген арендалау килешүе, ә аукцион уздырылган 

очракта территорияне комплекслы үзләштерү өчен арендага җир кишәрлеге бирү максатларында 

шулай ук аукцион җиңүчесенә җибәргәннән соң утыз көн эчендә территорияне комплекслы 

үзләштерү турында шартнамәгә кул куелмаган һәм вәкаләтле органга тәкъдим ителгән булса, 

аукционны оештыручы күрсәтелгән шартнамәләрне аукционның башка катнашучысына төзергә 

тәкъдим итә, ул аукцион предметенең бәясе турында соңгысыннан алдагы тәкъдимне аукционда 

җиңүче тәкъдим иткән бәядән ясый. Аукционда катнашучыга җибәргәннән соң утыз көн эчендә 

аукцион предметының бәясе, сату-алу килешүе проекты яисә җир кишәрлеген арендалау килешүе 

проекты турында соңгы тәкъдим ясаган очрактааукцион уздырылган очракта, җир кишәрлеген 

территорияне комплекслы үзләштерү өчен арендага бирү максатыннан, шулай ук территорияне 

комплекслы үзләштерү турында килешү проектын тәкъдим итмәгән әлеге катнашучы вәкаләтле 

органга аның тарафыннан имзаланган шартнамәләр тәкъдим итмәгән, аукционны оештыручы 

кабаттан аукцион үткәрү турында игълан итәргә яки җир участогы белән башка рәвешле РФ Җир 

кодексы нигезендә башка формада эш итәргә хокуклы. Аукцион предметы булып торган җир 

кишәрлеген сату-алу шартнамәсе яисә арендалау шартнамәсе төзүдән читләшкән аукционнар 

җиңүчеләре һәм күрсәтелгән шартнамәләр төзелә һәм алар бәясеннән читкә авышкан башка затлар 

турында белешмәләр аукционда намуссыз катнашучылар реестрына кертелә. 

8. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген сату буенча Аукцион яки дәүләт 

яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион, 

электрон формада, әгәр җир участогы гражданнарга шәхси торак төзелеше, шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып бару, дача хуҗалыгы, бакчачылык, гражданнарга яки крестьян (фермер) 

хуҗалыкларына крестьян (фермер) хуҗалыгы тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен 

бирелә яисә авыл хуҗалыгы производствосы өчен билгеләнгән очраклардан тыш үткәрелә. 

9. Аукцион уздырылган очракта, электрон формада аукцион үткәрү турында хәбәрне 

муниципаль хокукый актларны җирлек уставы, шәһәр округы тарафыннан рәсми бастырып чыгару 

(халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән тәртиптә җир кишәрлеге урнашкан урын буенча бастырып 

чыгару таләп ителми. 

 

 Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү 

 

1. Җир кишәрлеген бирүнең алдан килештерү, сату үткәрмичә, җир кишәрлеге бирү 

нигезләре булган очракта, түбәндәге тәртиптә гамәлгә ашырыла: 

1) җир кишәрлеген барлыкка китерергә һәм аның чикләрендә шундый җир участогы төзергә 

кирәк булган территорияне межалау проекты расланмаган очракта җир кишәрлеген урнаштыру 

схемасын әзерләү; 

2) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле органга граждан яисә юридик зат тарафыннан җир 

кишәрлеге төзергә яки аның чикләрен "күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастры турында" Федераль 

закон нигезендә ачыкларга туры килгән очракта, җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү турында 
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гариза бирү". Әгәр бина, корылма урнашкан җир участогы шундый җир участогының чикләрен 

яисә чикләрен төзергә кирәк булса, җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турындагы гариза 

белән бина, корылма, бина, корылмада хокукка ия теләсә кайсы кеше мөрәҗәгать итә ала; 

3) Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган карарлар проектларын әзерләү буенча эш алып 

бара. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган әзерләнгән документларга экспертиза үткәрә, 

билгеләнгән тәртиптә документлар проектларын килештерү, имзалау һәм теркәү процедураларын 

гамәлгә ашыра. 

4) җир кишәрлеген төзү максатларында гражданин яки юридик зат тарафыннан кадастр 

эшләрен башкаруны тәэмин итү, җир кишәрлеген урнашкан схемалары белән яки урнашу урыны, 

Чикләре, мәйданы турында проект документлары белән яки урман кишәрлекләренең яисә кадастр 

эшләренең башка санлы һәм сыйфатлы характеристикалары турында, әгәр җир участогы чикләрен 

ачыклау өчен кирәк булган очракта, җир кишәрлеген межалау проекты нигезендә җир кишәрлеген 

бирү турында карар кабул ителгән очракта; 

5) җир кишәрлеге чикләрен аныклау белән бәйле рәвештә җир кишәрлеге яки дәүләт кадастр 

исәбен алып баруны гамәлгә ашыру, шулай ук дәүләт яки муниципаль милек хокукын дәүләт 

теркәвенә алу очракларыннан тыш, дәүләт милке чикләнмәгән җирләрдән яки җир участогыннан 

җир кишәрлеге барлыкка килү очракларыннан тыш; 

2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша шәхси торак пункты, бакчачылык, дача хуҗалыгы чикләрендә 

шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен җир кишәрлеге бирү, гражданинның яисә крестьян 

(фермер) хуҗалыгы тарафыннан аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен җир кишәрлеге бирүне 

алдан килештерү турында граждан гаризасы кергән очракта Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле, әлеге 

гаризаларның теләсә кайсы көннән утыз көннән дә артмаган өлеше түбәндәге гамәлләрнең берсен 

башкара: 

1) күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеге бирү турында хәбәрне (алга таба әлеге 

статьяда - хәбәрнамә) бастырып чыгаруны тәэмин итә, җир кишәрлеге урнашкан урын буенча 

муниципаль хокукый актларны рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) өчен билгеләнгән 

тәртиптә вәкаләтле органның рәсми сайтында, шулай ук вәкаләтле органның "Интернет" 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында хәбәрнамә урнаштыра; 

2) РФ ҖК 39.15 статьясының 8 пункты яисә 39.16 статьясы нигезендә җир кишәрлеге бирүне 

алдан килештерүдән баш тарту турында карар кабул итә. Әгәр җир кишәрлеген җир кишәрлегенең 

урнашу схемасы һәм җир участогының урнашу схемасы нигезендә электрон документ рәвешендә 

төзелергә тиеш булса, җир участогының урнашу схемасы "Интернет" мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә вәкаләтле органның рәсми сайтында һәм рәсми сайтында 

урнаштырылган белдерүгә теркәлә. Соралган җир кишәрлегенә хокук алу белән кызыксынучы 

гражданнар, крестьян (фермер) хуҗалыклары аукционда катнашу нияте турында гариза бирә 

алалар. Әгәр хәбәр басылып чыккан көннән соң утыз көн узгач, крестьян (фермер) 

хуҗалыкларының башка гражданнарының, аукционда катнашу нияте турында гаризаларын 

вәкаләтле органга тапшырмаган булса, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге аша РФ ҖК 39.15 статьясы нигезендә, 

соралган җир кишәрлеген төзергә яки аның чикләрен "Күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастры 

турында" Федераль закон нигезендә төгәлләштерергә туры килгән очракта, җир кишәрлеге бирүне 

алдан килештерү турында карар кабул итә һәм мөрәҗәгать итүчегә күрсәтелгән карарны юллый. 

Җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турындагы карар РФ ҖК 39.17 статьясында 

билгеләнгән тәртиптә сәүдә үткәрмичә, җир кишәрлеген бирү өчен нигез булып тора. Башка 

гражданнар, крестьян (фермер) хуҗалыклары аукционда катнашу нияте турында гаризалары хәбәр 

итү басылып чыккан көннән соң утыз көн эчендә кергән очракта, Татарстан Республикасы Нурлат 
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муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган 

бу гаризалар кергән көннән бер атна эчендә җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү турында 

гариза белән мөрәҗәгать иткән затка җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү турында гариза 

белән алдан килештерүдән баш тарту турында карар кабул итә. Бу очракта Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге 

аша вәкаләтле орган соралган җир кишәрлеген оештыруны яисә аның чикләрен төгәлләштерүне 

тәэмин итә һәм җир кишәрлеген яки аукцион сату буенча аукцион үткәрү турында гаризада 

күрсәтелгән максатлар өчен җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион 

үткәрү турында карар кабул итә. 

 

 Дәүләт милке чикләнмәгән һәм «Нурлат  муниципаль районы»  муниципаль берәмлегенең 

муниципаль милкендә булган җир һәм (яки) җир кишәрлекләрен  һәм  шәхси милектә 

булган җирләр һәм (яки) җир кишәрлекләрен үзара бүлү  

 

1. «Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлеге муниципаль милкендәге һәм 

дәүләт милке чикләнмәгән җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен үзара бүлү түбәндәге 

очракларда рөхсәт ителә: 

1) дәүләт яки муниципаль милектә булган барлык җир кишәрлекләре һәм алар арасында 

гамәлгә ашырыла торган җир кишәрлекләре гражданнарга, юридик затларга, дәүләт хакимияте 

органнарына яки җирле үзидарә органнарына тапшырылмаган һәм өченче затларның хокуклары 

белән йөкләнмәгән, сервитуттан тыш; 

2) дәүләт яки муниципаль милектә булган һәм алар арасында җир кишәрлекләре яңадан 

бүлү гамәлгә ашырыла торган җир кишәрлеге гражданнарга, юридик затларга, дәүләт хакимияте 

органнарына яки җирле үзидарә органнарына бирелми һәм өченче затларның хокуклары белән, 

сервитуттан тыш, йөкләнмәгән; 

3) дәүләт яки муниципаль милектә булган барлык җир кишәрлекләре һәм аларны яңадан 

бүлү бер үк затка хокук рәвешендә бирелгән. 

 Җирләрне яки җир кишәрлекләрен яңадан бүлү, дәүләт яки муниципаль милектә булган 

җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү очракларыннан тыш, вәкаләтле органнар 

арасындагы килешүләр нигезендә гамәлгә ашырыла  дәүләт хакимиятенең бер үк башкарма 

органы карамагындагы эш итү хокукы булган яки җирле үзидарә органына мондый яңадан бүлү 

тиешле орган карары нигезендә гамәлгә ашырыла. Әгәр дәүләт яки муниципаль милектә булган 

җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү территорияне межалау буенча расланган 

проект нигезендә гамәлгә ашырыла икән, дәүләт яисә муниципаль милектә булган җирләрне һәм 

(яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында карарда  һәм килешүдә йә территорияне межалау 

проектын раслау турында карарның реквизитлары күрсәтелә. Дәүләт яки муниципаль милектә 

булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү җир кишәрлегенең урнашу схемасына 

ярашлы рәвештә планлаштырылганда, әлеге схема дәүләт яки муниципаль милектә булган 

җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турындагы килешүгә йә карарга мәҗбүри 

кушымта булып тора. Шул ук вакытта әлеге схема әлеге килешү яки карар белән раслана. Дәүләт 

яки муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында 

килешү, яклар җир участоклары төзүне тәэмин итү буенча йөкләмәсен, шул исәптән җир 

кишәрлекләрен төзү буенча кадастр эшләрен башкару белән бәйле чыгымнарны бүлүне, шулай ук 

барлыкка килә торган җир кишәрлекләренә хокуклар турында мәгълүматны үз эченә алырга тиеш. 

2. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен яңадан 

бүлү турындагы килешү төзелә алмый, ә дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрне һәм 

(яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турындагы карар түбәндәге шартларның берсе булганда 

гына кабул ителә алмый: 

1) дәүләт яки муниципаль милектә булган һәм бер үк затка бер хокук рәвешендә бирелгән 
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җир кишәрлекләрен яңадан бүлү гамәлгә ашырыла һәм күрсәтелгән затның язма рәвештә 

ризалыгы юк булса; 

2) җир кишәрлеген межалау проекты белән дәүләт яки муниципаль милектә булган һәм 

аукцион предметы булып торган җир кишәрлеген яңадан бүлү карала, йә мондый җир 

кишәрлегенә карата аны бирү вакытын алдан килештерү турында карар кабул ителгәндә; 

3) дәүләт яки муниципаль милектәге җир кишәрлеге чикләрен "Күчемсез мөлкәтнең 

дәүләт кадастры турында" Федераль закон нигезендә аныкларга кирәк булганда; 

4) РФ ҖК 11.10 статьясының 16 пунктында каралган җир участогының урнашу схемасын 

раслаудан баш тарту өчен нигез булганда; 

5) җир кишәрлеген межалау яки урнашу схемасы проекты белән дәүләт яки муниципаль 

милектә булган һәм җир кишәрлеге бирү турында гариза бирелгән җир кишәрлеген яңадан бүлү 

карала һәм бу бирүдән баш тарту турында карар кабул ителмәгәндә. 

 

3. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен һәм 

шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү түбәндәге очракларда рөхсәт ителә: 

1) мондый җирләрне һәм (яки) төзелгән территория чикләрендә яңадан бүлү (аңа карата 

төзелгән территорияне үстерү турында килешү төзелгәндә, җир участоклары чикләрен 

территорияне межалау проекты белән расланган халәткә туры китерү максатларында гамәлгә 

ашырыла; 

2) мондый җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен җир кишәрлекләре чикләрен гамәлдәге 

территория межалау проектына туры китерү максатыннан яңадан бүлү, чикләрнең тузганлыгын, 

басу аша керүен булдырмау өчен, территорияне межалау проекты белән туры хосусый милектә 

булган җир кишәрлекләре мәйданы шуның нәтиҗәсендә җир кишәрлекләрен билгеләнгән 

максималь күләмгә кадәр яңадан бүлү нәтиҗәсендә артмаган очракта гына арту очрагында; 

3) дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен һәм 

гражданнар милкендә булган һәм шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, яшелчәчелек, бакчачылык, 

дача хуҗалыгы, шәхси торак төзелешен алып бару өчен билгеләнгән җирләрне яңадан бүлү, 

гражданнар милкендә булган җир кишәрлекләре мәйданы әлеге яңадан бүлеп бирү нәтиҗәсендә 

җир кишәрлекләре мәйданы максималь дәрәҗәдә чик күләмгә кадәр артмаган очракта, яңадан 

бүлү нәтиҗәсендә арттырылганда; 

4) җир кишәрлекләре РФ ҖК 49 статьясында каралган капиталь төзелеш объектларын 

урнаштыру өчен, шул исәптән дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлекләрен 

тартып алу максатыннан төзелә.  Дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) 

шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү Татарстан Республикасы Нурлат 

муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган 

һәм җир кишәрлекләре милекчеләре арасында килешү нигезендә гамәлгә ашырыла. Шул ук 

вакытта әлеге килешүдә дәүләт яки муниципаль милек хокукы һәм (яки) төзелә торган җир 

кишәрлекләренә хосусый милек хокукы барлыкка килү турында белешмәләр булырга тиеш. 

Дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен һәм шәхси 

милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү территорияне межалау проекты белән расланган 

проект нигезендә яки мондый проект булмаган очракта җир кишәрлегенең урнашу схемасына 

ярашлы рәвештә гамәлгә ашырыла. Килешүләргә мәҗбүри кушымталар булып җир кишәрлегенең 

кадастр паспорты яисә дәүләт яисә муниципаль милектә булган җир кишәрлеген һәм (яки) җир 

кишәрлеген яңадан бүлү нәтиҗәсендә барлыкка килә торган җир кишәрлекләренең кадастр 

паспорты һәм хосусый милектә булган җир кишәрлегенең кадастр паспорты тора.  Дәүләт яки 

муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен һәм (яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү 

нәтиҗәсендә шәхси милектә булган җир кишәрлекләре мәйданын арттыру түләү өчен башкарыла. 

Түләү күләме шәхси милектә булган җир кишәрлеге мәйданы артканнан соң шәхси милеккә 

тапшырылырга тиешле җир кишәрлегенең кадастр бәясе арасындагы һәм нәтиҗәдә, җир 

кишәрлекләре белән бүлешү,  Нурлат муниципаль районының муниципаль милектәге һәм бүлү 
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турында гариза биргән көнгә булган шәхси милектәге җир кишәрлегенең кадастр бәясе аермасы 

буларак билгеләнә. Дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен һәм (яки) шәхси 

милектә булган җир кишәрлекләрен граждан яки юридик шәхес,  хосусый милектә булган җир 

кишәрлекләре (алга таба - җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында гариза), Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге 

аша вәкаләтле орган буларак мондый җир кишәрлекләре милекчеләре дәүләт яки муниципаль 

милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында, яңадан бүлү 

турында килешү төзү максатларында гариза белән мөрәҗәгать итәләр. 

  

4. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турындагы 

гариза кергән көннән алып утыз көннән артык вакыт эчендә аны карап тикшерү нәтиҗәләре 

буенча түбәндәге гамәлләр кыла: 

1) җир участогының урнашу схемасын раслау турында карар кабул итә һәм бу карарны 

мөрәҗәгать итүчегә күрсәтелгән схеманы кушып җибәрә; 

2) гариза бирүчегә территорияне межалау проекты нигезендә җир кишәрлекләрен яңадан 

бүлү турында килешү төзүгә ризалык җибәрә; 

3) РФ ҖК.39.29 статьяның 9 пунктында каралган нигезләр булганда җир кишәрлекләрен 

яңадан бүлү турында килешү төзүдән баш тарту турында карар кабул итә.  

5. Җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзүдән баш тарту турындагы карар 

нигезле булырга һәм баш тартуның барлык нигезләренә күрсәтелергә тиеш. Җир кишәрлеген 

урнаштыру схемасын раслау турында Карар кабул ителгән яки территорияне межалау проекты 

нигезендә җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзүгә ризалык бирелгән зат, җир 

кишәрлекләрен яңадан бүлү нәтиҗәсендә барлыкка килә торган дәүләт кадастр исәбенә алу 

максатыннан кадастр эшләрен башкаруны тәэмин итә һәм мондый җир кишәрлекләренең дәүләт 

кадастр исәбе турындагы гариза белән мөрәҗәгать итә. Дәүләт күчемсез милек кадастрында 

дәүләт яки муниципаль милектә булган һәм яңадан бүлү гамәлгә ашырыла торган җир кишәрлеге 

чикләре турындагы мәгълүматлар булмау җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турындагы килешү 

төзүдән баш тарту өчен нигез булып тормый. Бу очракта гариза бирүче җир кишәрлеген дәүләти 

кадастр исәбенә алу максатларында кадастр эшләрен башкаруны, мөрәҗәгать итүче сатып ала 

торган милек хокукын тәэмин итә һәм мондый җир участогының дәүләт кадастр исәбе турындагы 

гариза белән мөрәҗәгать итә. Бүленү нәтиҗәсендә барлыкка килгән  җир кишәрлегенең яки җир 

кишәрлекләренең кадастр паспорты тапшырылганнан соң утыз көннән артык булмаган вакыт 

эчендә, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

инфраструктура үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган гариза бирүчегә кул кую өчен җир 

кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү проектының нөсхәләрен җибәрә.  Гариза бирүче 

әлеге килешүне алган көннән соң утыз көннән дә соңга калмыйча имзаларга тиеш.  Хосусый милек 

хокукы барлыкка килә торган җир кишәрлеге мәйданы җир участогының урнашу схемасы яки 

территорияне межалау проектында күрсәтелгән җир участогының мәйданыннан артып китсә,алар 

нигезендә мондый җир кишәрлеге ун проценттан да артыграк барлыкка килгәндә, Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге 

аша вәкаләтле орган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзүдән баш тарта.  

 

Җир кишәрлекләре бирмичә һәм сервитут билгеләмичә җир  

яки җир кишәрлекләреннән файдалану  

 

1. Гражданнарга яки юридик затларга бирелгән җир кишәрлекләреннән тыш, җир 

кишәрлекләрен яки җир кишәрлекләрен файдалану түбәндәге очракларда җир кишәрлекләрен 

бирмичә һәм сервитут билгеләмичә башкарыла ала: 

1) инженерлык эзләнүләре үткәрү; 
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2) линияле объектны капиталь яки агымдагы ремонтлау; 

3) вакытлыча яки ярдәмче корылмалар (киртәләрне, көнкүреш, тиресләрне дә кертеп) төзү, 

төзелеш һәм башка материаллар, федераль, региональ яки җирле әһәмияттәге линияле 

объектларны төзүне, үзгәртеп коруны тәэмин итү өчен техника урнаштыру; 

4) җир асты байлыкларын геологик өйрәнүне гамәлгә ашыру; 

5) Төньяк, Себер һәм Ерак Көнчыгыштагы аз санлы халыкларның традицион тормыш 

рәвешен, хуҗалык итү һәм кәсепләрен, урман фонды җирләре чикләрендә җирләрдән һәм җир 

кишәрлекләреннән тыш, саклап калу һәм үстерү максатларында эшчәнлекне гамәлгә ашыру; 

6) Төрләре Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган стационар булмаган 

сәүдә объектларын, реклама конструкцияләрен, шулай ук башка объектларны урнаштыру. 

 

2. Җир һәм җир кишәрлекләреннән файдалану Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге тарафыннан әзерләнә торган 

вәкаләтле орган рөхсәте нигезендә гамәлгә ашырыла.  Вәкаләтле органның рөхсәте ул кабул 

ителгән затка капиталь төзелеш объектларын төзү яки реконструкцияләүгә хокук бирмиҖир 

кишәрлеген яки җир кишәрлеген куллануга рөхсәт итүдә җир кишәрлегенең кадастр номеры, әгәр 

бөтен җир участогыннан файдалану планлаштырылса, яисә территория чикләренең характерлы 

нокталары координатлары күрсәтелә. Җирләрне яки җир кишәрлеген куллануга рөхсәт Россия 

Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә бирелә: 

1) линияле объектның инженерлык эзләнүләрен яки капиталь яки агымдагы ремонтын үткәрү 

максатларында, бер елдан артык вакыт эчендә; 

2) вакытлыча яки ярдәмче корылмалар (киртәләрне, көнкүреш, тиресләрне дә кертеп) төзү, 

төзелеш һәм башка материаллар, линияле объектларны төзү, реконструкцияләүне тәэмин итү өчен 

техника урнаштыру максатларында; 

3) җир асты байлыкларын тиешле лицензиянең гамәлдә булу вакытына геологик өйрәнүне 

гамәлгә ашыру максатларында; 

4) Төньяк, Себер һәм Россия Федерациясенең Ерак Көнчыгышындагы аз санлы халыкларның 

традицион тормыш рәвешен, хуҗалык итү һәм кәсепләрен саклап калу һәм үстерү максатларында 

аларның традицион яшәү урыннарында шулай ук Төньяк, Себер һәм Россия Федерациясенең Ерак 

Көнчыгышындагы аз санлы халыкларга һәм аларның общиналарына срогыннан башка төп 

хуҗалык эшчәнлегенә караган затларга да кагыла. Җирләрне яки җир кишәрлеген куллануга 

рөхсәтнең гамәлдә булуы гражданинга яки юридик затка җир кишәрлеге бирелгән көннән 

туктатыла. Җир яисә җир кишәрлеген файдалануга рөхсәт бирелгән көннән соң ун көн эчендә 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура 

үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган әлеге рөхсәт күчермәсен дәүләт җир күзәтчелеген гамәлгә 

ашыруга вәкаләтле федераль башкарма хакимият органына җибәрә. Әгәр җирне яки җир 

кишәрлекләрен җир кишәрлекләреннән файдалануга рөхсәт нигезендә файдалану мондый җирләр 

яки җир кишәрлекләре чикләрендә туфракның уңдырышлы катламын бозса яки юкка чыгарса, 

андый җирләр яки җир кишәрлекләре белән файдаланучы затлар бурычлы: 

1) мондый җирләрне яки җир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән файдалану өчен яраклы хәлгә 

китерергә; 

2) мондый җирләрне яки җир кишәрлекләрен рекультивацияләү буенча кирәкле эшләрне 

башкару. 

3. Стационар булмаган сәүдә объектларын җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә урнаштыру 

"Россия Федерациясендә сәүдә эшчәнлеген дәүләти җайга салу нигезләре турында" 2009 елның 28 

декабрендәге 381-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә стационар булмаган сәүдә объектларын 

урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

4. Җир кишәрлекләрендә яки җир кишәрлекләрендә реклама конструкцияләрен урнаштыру 

һәм эксплуатацияләү "реклама турында" 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә килешү нигезендә 



38 

 

гамәлгә ашырыла. 

5. Җир кишәрлекләре бирмичә һәм сервитутлар урнаштырмыйча гына урнашкан 

объектларның төрләре (әлеге статьяның 1 һәм 2 пунктларында күрсәтелгән объектлардан тыш) 

Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә. Күрсәтелгән объектларны урнаштыру 

тәртибе һәм шартлары Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белән 

билгеләнә. Әгәр объектлар капиталь төзелеш объектларын инженер-техник тәэмин итү 

челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) өчен билгеләнгән булса, дәүләт яисә 

муниципаль милектә булган һәм күрсәтелгән объектлар өслеге астында урнашкан гражданнарга, 

юридик затларга җир кишәрлекләре бирү мәҗбүри рәвештә сүтелүгә яки әлеге объектларны 

демонтажлауга китерми (күрсәтелгән объектларның булуы рөхсәт ителгән файдалану нигезендә 

җир кишәрлекләреннән файдалану мөмкин булмавына китергән очракта). 

 

«Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлеге муниципаль милкендәге яисә 

дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен һәм хосусый милектәге җир кишәрлекләрен 

алмашу 

 

1. Җир кишәрлеген алыштыру рөхсәт ителә: 

1) дәүләт яисә муниципаль милектә булган һәм дәүләт яисә муниципаль ихтыяҗлар өчен 

алына торган җир кишәрлегенә керә; 

2) дәүләт яисә муниципаль милектәге җир кишәрлегенә урнашкан һәм расланган 

территорияне планлаштыру проекты һәм социаль инфраструктура объектын урнаштыру өчен 

территорияне межалау проекты (әгәр социаль инфраструктура объектын урнаштыру шәһәр 

төзелешен проектлаштыру нормативларын үтәү өчен кирәк булса), инженерлык һәм транспорт 

инфраструктурасы объектлары яисә күрсәтелгән объектлар урнашкан җир кишәрлегенә 

билгеләнгәндә. 

2. Алмашу турында килешүнең предметы булып торган җир кишәрлекләрендә урнашкан 

биналар, корылмалар шулай ук бу килешүнең предметы булырга тиеш. Әгәр җир кишәрлеге һәм 

анда урнашкан социаль, инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектлары бер затның 

шәхси милкендә булса, алмашу турында килешү әлеге объектларның дәүләт яки муниципаль 

милкенә түләүсез тапшыруны күздә тота ала. Җир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән төрләрнең 

аермалары мондый җир кишәрлекләре алмашу турында килешү төзү өчен киртә булып тормый. 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура 

үсеше бүлеге аша вәкаләтле орган тарафыннан җир участоклары һәм аларда урнашкан күчемсез 

милек объектларын  алмашу турында шартнамә  төзегәндә, дәүләт яки муниципаль милеккә 

түләүсез тапшырыла торган күчемсез мөлкәт объектларыннан тыш, бәяләү эшчәнлеге турында 

Россия Федерациясе законнары нигезендә аларның базар бәясен билгеләү өчен мәҗбүри бәя 

бирелергә тиеш. Җир кишәрлекләре алмашу турында килешү төзегәндә алыштырыла торган җир 

кишәрлекләренең бәясе, шул исәптән аларда урнашкан күчемсез милек объектлары белән дә 

(дәүләт яки муниципаль милеккә түләүсез тапшырыла торган күчемсез мөлкәт объектларыннан 

тыш), РФ ҖК 39.22 статьясының 6 пунктында каралган очрактан тыш, бертигез булырга тиеш. 

3. Хосусый милектә булган җир кишәрлеген дәүләт яисә муниципаль ихтыяҗлар өчен 

мондый җир кишәрлеге хуҗасы ризалыгы белән алу очрагында, алмашу шартнамәсе буенча аңа 

дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеге милекчесе милкенә тапшырылырга һәм 

бәясе алына торган җир кишәрлегеннән сатып алу бәясеннән түбәнрәк булган җир кишәрлеге 

тапшырылырга мөмкин. Бу очракта җир кишәрлеге алына торган милекчегә алынган җир 

кишәрлегенә милек хокукы күчкәннән соң өч айдан артмаган срокта күрсәтелгән аерма кире 

кайтарыла. 


