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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

    Гаиләнең һәр әгъзасына яки ялгыз яшәүче гражданга туры килә торган керемнең 
максималь күләмен һәм гаилә әгъзалары яки ялгыз яшәүче гражданның гаилә әгъзалары 
булган һәм 2019 елга салым салынырга тиешле мөлкәт хакын билгеләү турында

        Россия Федерациясе Торак кодексы, «социаль торак фондының торак урыннарына наем
шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру
турында» 2015 елның 16 мартындагы 13-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, гаиләнең
һәр әгъзасына яисә ялгыз яшәүче гражданга туры килә торган керемнең максималь күләмен һәм
гаилә әгъзалары яки ялгыз яшәүче граждан милкендәге һәм салым салынырга тиешле мөлкәт
хакын  билгеләү  методикасы  нигезендә,  Россия  Федерациясе  Төзелеш  һәм  торак-коммуналь
хуҗалыгы министрлыгының «2019 елның беренче  яртыеллыгына Россия  Федерациясе  буенча
торак урынның гомуми мәйданының бер квадрат метры бәясе нормативы турында» 2018 елның
19  декабрендәге  822/пр  номерлы  боерыгы  белән  Россия  Федерациясе  Төзелеш  һәм  торак-
коммуналь  хуҗалыгы  министрлыгының  «Россия  Федерациясе  субъектлары  буенча  торак
урынның гомуми мәйданының бер квадрат метры уртача базар бәясе күрсәткечләре турында»
2018 елның 19 декабрендәге 821/пр номерлы боерыгы белән: 

 1.Гаилә  әгъзасы яки ялгыз яшәүче  гражданга  туры килә торган  керем күләменең  һәм
гаилә әгъзалары яки ялгыз яшәүче граждан милкендә булган һәм 2019 елга салымның тиешле
мөлкәт хакының түбәндәге максималь күләмен билгеләргә (1 нче кушымта )): 

 1.1.гаиләнең һәр әгъзасына яки ялгыз яшәүче гражданга  туры килә торган һәм салым
салынырга тиешле керем күләменең максималь әһәмияте: 

1.1.1. ялгыз яшәүче граждан өчен-26830,86 сум;  
1.1.2. ике кешелек гаилә өчен-гаиләнең һәр әгъзасына 17074,18 сум; 
1.1.3.  өч  кешелек  һәм  аннан  күбрәк  кеше  булган  гаиләләр-гаиләнең  һәр  әгъзасына

14635,01 сум.
 1.2. Гаилә әгъзалары яки ялгыз яшәүче граждан милкендәге һәм салым салынырга тиешле

мөлкәт хакының максималь күләме тәшкил итә: 
1.2.1. ялгыз яшәүче граждан өчен – 1 523 610 сум; 
1.2.2. ике кешелек гаилә өчен-1 939 140 сум; 
1.2.3. өч кешелек гаилә өчен-2 493 180,00 сум; 
1.2.4. дүрт кешелек гаилә өчен-3 324 240 сум; 
1.2.5. биш кешелек гаилә өчен-4 155 300 сум; 
1.2.6 алты кешедән торган гаилә өчен – 4 986 360 сум;
 1.2.7. җиде кешедән торган гаилә өчен – 5 817 420 сум. 
2. Район Башкарма комитетының Торак фондын исәпкә алу бүлегенә, районның авыл һәм

шәһәр  җирлекләре  башкарма  комитетларына  әлеге  карарның  1.1  һәм  1.2  пунктчаларында
күрсәтелгән  чик  күрсәткечләрне  торак  урыннарына  мохтаҗлар  буларак  исәпкә  куелганда
кулланырга.



 3.  Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  Татарстан
Республикасы  хокукый  мәгълүмат-коммуникация  рәсми  порталында  http  адресы  буенча
бастырып чыгарырга:/ pravo.tatarstan.ru һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Лаеш муниципаль районының рәсми сайтында http адресы буенча:/ laishevo.tatarstan.ru. 

4. Карар үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
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Карарына 1 нче Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы җирлегендә 2019 елга гаилә әгъзалары
яисә ялгыз яшәүче гражданнарга һәм салым салынырга тиешле Татарстан Республикасы

дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында

МЕТОДИКА

1. Найм килешүләре буенча торак урыннары бирү нормасы буенча торак урыннары сатып 
алуның базар бәясенең исәп-хисап күрсәткече (алга таба – исәп-хисап күрсәткече) түбәндәге 
формула буенча исәпләнә:

            СЖ = НП*РС*РЦ, где

СЖ -  расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме 
предоставления жилых помещений по договорам найма;
НП-муниципаль берәмлектә гаиләнең бер әгъзасына торак урыны бирү нормасы; 

РС-гаилә әгъзалары саны; 

РЦ - әлеге муниципаль берәмлекнең уртача шартларына һәм коммуналь хезмәтләр белән 

тәэмин ителешенә туры килә торган торак урыны мәйданының бер квадрат метрына уртача 

исәпләнгән базар бәясе. Татарстан Республикасында торак урыны сатып алуга түләүсез 

субсидияләр исәпләү өчен башкарма хакимиятнең тиешле федераль органы тарафыннан 

билгеләнгән гомуми мәйданның бер квадрат метрының уртача базар бәясеннән артмый.

 а) ялгыз яшәүче граждан өчен:

СЖ = 46170*33 = 1 523 610 

б) ике кешедән торган гаиләгә:

СЖ = 46170*42 = 1 939 140 

в) Өч кешедән торган гаиләгә:

СЖ = 46170*18*3 = 2 493 180

г) дүрт кешедән торган гаиләгә:



СЖ = 46170*18*4 = 3 324 240

д) биш кешедән торган гаиләгә:

СЖ = 46170*18*5 = 4 155 300

е) алты кешедән торган гаиләгә:

СЖ= 46170*18*6 = 4 986 360

ж) җиде кешедән торган гаиләгә:

СЖ = 46170*18*7 = 5 817 420

1. Гаилә әгъзалары яки ялгыз яшәүче граждан милкендәге һәм салым салынырга тиешле мөлкәт 
хакының максималь күләме СЖ күрсәткеченә тигез кабул ителә. Граждан гаиләсенең һәр 
әгъзасына туры килә торган уртача айлык җыелма керемнең максималь күләме билгеләнә:

 1) торак урыны сатып алуга ипотека кредиты алу мөмкинлеге булган шәһәрләрдә - гаиләнең һәр 
әгъзасына туры килә торган уртача айлык җыелма керем дәрәҗәсеннән чыгып, СЖ хисап бәясе 
буенча билгеләнә торган агымдагы шартияхдлядә банкта ипотека кредиты алу өчен кирәкле 
уртача айлык җыелма керемнән чыгып:

ПД =0,7*СЖ*ПС/ {1-[(1+ПС) - КП]} / (0,25*РС), где
ПД-гаиләнең һәр әгъзасына туры килә торган һәм СЖ хисап бәясе буенча торак урыны алу 

өчен агымдагы шартларда банкта ипотека кредиты алу өчен кирәкле уртача айлык җыелма 

керемнең максималь күләме; 

СЖ – социаль наем шартнамәсе буенча торак урыны бирү нормасы буенча торак урыны 

алуга базар хакының исәпләнгән күрсәткече; 

ПС-процент ставкасы буенча кредит аена (9/12);

 КП – кредит буенча түләүләрнең гомуми саны бөтен вакыты өчен кредит (Ай саны); 

РС-гаилә әгъзалары саны; 0,7 - кредит суммасы һәм фатир бәясе нисбәте; 0,25 - кредит 

буенча түләүнең гаилә айлык керемнәре белән чагыштырмасы.

а)  ялгыз яшәүче граждан өчен:

ПД =(0,7*1 442 826*0,75) / {1- [(1+0,75)-120]} / (0,25*1)= 26 830,86

б) ике кешедән торган гаиләгә:

ПД =(0,7*1 836 324*0,75) / {1- [(1+0,75)-120]} / (0,25*2)= 17 074,18

в) өч һәм аннан да күбрәк кешедән торган гаиләгә:

ПД =(0,7*2 360 988*0,75) / {1- [(1+0,75)-120]} / (0,25*3)= 14 635,01
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