
                                                                                   

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                   КАРАР                                                   

   «24»   06    2019 ел                                                   №448                                                                                                                                 

 

Гражданнар табышының һҽм 2019 елга 

салым салынырга тиеш булган мөлкҽтнең  

чик күлҽмен билгелҽү турында  

     Татарстан Республикасының 2007 елның 13 июлендҽге «Татарстан 

Республикасы Дҽүлҽт торак фондыннан һҽм муниципаль торак фондыннан 

социаль найм шартнамҽлҽре буенча гражданнарга торак бирүгҽ аларның 

хокукларын гамҽлгҽ ашыру турында» 31-ТРЗ номерлы Законы, Россия 

Федерациясе субъектлары дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм җирле үзидарҽ 

органнары өчен гражданнарны аз керемлелҽр дип тану һҽм торак урыннарына 

мохтаҗ дип танылган аз керемле гражданнарны исҽпкҽ алу һҽм аларга 

муниципаль торак фондыннан социаль найм шартнамҽлҽре буенча торак бирү  

тҽртибен билгелҽү буенча методик рекомендациялҽр нигезендҽ,  шулай ук 

Торак кодексының 49, 51 статьяларына таянып, Башкарма комитет КАРАР 

БИРҼ: 

   1.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 11 апрелендҽге «2018 елга салым салынырга тиешле 

мөлкҽт бҽясенең һҽм гражданнарның кеременең чик күлҽмнҽрен билгелҽү 

турында " 228/1 номерлы Карарын гамҽлдҽн чыгарырга. 

   2.Югарыда күрсҽтелгҽн законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, 2019 елга 

Ютазы муниципаль районы буенча 1 м2 гомуми мҽйданның уртача базар 

бҽясен 26 402,42 сум күлҽмендҽ расларга.  

  3. Гаилҽнең һҽр ҽгъзасына яисҽ ялгыз яшҽүче гражданга туры килҽ торган һҽм 

гаилҽ ҽгъзалары яки ялгыз яшҽүче граждан милкендҽ булган һҽм 2019 елга 
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салым салынырга тиешле мөлкҽт хакының иң чик күрсҽткечлҽрен билгелҽү 

методикасын (Кушымта №1) 

   4. Гаилҽнең һҽр ҽгъзасына яки ялгыз яшҽүче гражданга туры килҽ торган 

керемнең һҽм гаилҽ ҽгъзалары яки ялгыз яшҽүче граждан милкендҽге һҽм 2019 

елга салым салынырга тиешле мөлкҽт хакының чик кыйммҽтен расларга 

(Кушымта №2). 

   5.Торак сҽясҽте бүлегенҽ гражданнарны торак урыннарына мохтаҗлар 

буларак исҽпкҽ куйганда, № 2 кушымтада күрсҽтелгҽн  чик күрсҽткечлҽрне 

кулланырга . 

    6. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз җаваплылыгымда 

калдырам. 

 

ТР Ютазы муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитҽкчесе                                                С.П. Самонина  
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Кушымта №1 

ТР Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 

“___” _________  2019 ел 

№448 

 

Гаиләнең һәр әгъзасына яисә ялгыз яшәүче гражданга туры килә торган 

керемнең һәм гаилә әгъзалары яки ялгыз яшәүче граждан милкендәге һәм 

2019 елга салым салынырга тиешле мөлкәт бәясенең иң чик күләмнәрен 

билгеләү методикасы 

    1. Муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамҽлҽре буенча торак  

бирү нормасы буенча торак  алуга базар хакының исҽплҽнгҽн күрсҽткече яисҽ 

милек бҽясенең чик күрсҽткече (алга таба - исҽп-хисап күрсҽткече) түбҽндҽге 

формула буенча исҽплҽнҽ: 

                               СЖ = НП * РС * РЦ,  биредҽ: 

   СЖ - базар бҽясенең исҽп-хисап күрсҽткече яки милек бҽясенең чик күлҽме; 

  НП - гаилҽнең бер ҽгъзасына торак урыны бирү нормасы; 

  РС - гаилҽ ҽгъзалары саны; 

  РЦ - ТР Ютазы районы буенча торак бина мҽйданының бер квадрат метрының 

уртача исҽплҽнгҽн базар бҽясе (2019 елга - 26402,42 сум). 

Шулай итеп, 

Гаилҽ 

ҽгъзалары  

саны  

Бер гаилҽ 

ҽгъзасына торак  

бирү нормасы  

 

Гомуми 

мҽйдан  

1кв.метрның  

уртача исҽп-

хисап базар 

бҽясе  

Базар бҽясе 

исҽп-хисап 

күрсҽткече  

1 33 33 26402,42 871 279,86 

2 21 42 26402,42  1 108 901,64 

3 18 54 26402,42  1 425 730,68 

4 18 72 26402,42  1 900 974,24 



5 18 90 26402,42 2 376 217,8 

6 18 108 26402,42  2 851 461,36 

7 18 126 26402,42  3 326 704,92 

8 18 144 26402,42  3 801 948,48 

9 18 162 26402,42  4 277 192,04 

10 18 180 26402,42  4 752 435,6 

 

        2. Граждан гаилҽсенең һҽр ҽгъзасына туры килҽ торган уртача айлык 

җыелма керемнең иң чик ҽһҽмиятенең  күлҽме түбҽндҽге формула буенча 

билгелҽнҽ: 

 

                                                                                                                                                  

ПД  = ,                                                             биредҽ:  

       ПД - гаилҽнең һҽр ҽгъзасына туры килҽ торган һҽм агымдагы шартларда 

банкта ипотека кредиты алу өчен кирҽкле уртача айлык җыелма керемнең исҽп-

хисап бҽясе буенча торак урыны алу өчен иң чик күрсҽткече - СЖ; 

      СЖ - социаль найм шартнамҽсе буенча торак бирү нормасы буенча торак 

алуга базар хакының исҽплҽнгҽн күрсҽткече; 

       ПС - бер айга кредит буенча процент ставкасы (унарлы вакланма)  

        ПС =елга 11,5%, ПС=11,5/100/12 = айга 0,0095833 

        КП - кредит бөтен срогы буенча  кредит өчен түлҽүлҽрнең гомуми саны 

(айлар саны);  КП=15 ел=180 ай. 

        РС-гаилҽ ҽгъзалары саны; 

       0,7 - кредит суммасы һҽм фатир бҽясе нисбҽте; 

       0,3 - кредит буенча түлҽүнең гаилҽ айлык җыелма кереме белҽн нисбҽте. 



Гаилҽ 

ҽгъзалары саны 

(РС) 

Торак бирү 

нормасы 

буенча 

базар 

бҽясенең 

исҽп-хисап 

күрсҽткече 

(СЖ) 

Айга 

кредит 

буенча 

процент 

ставкасы 

(уртача 

елллык -

11,5 %) 

(унарлы 

вакланма) 

 

 

 

 

 

Креди

т 

сумма

сы һҽм 

фатир 

бҽясе 

нисбҽт

е  

 

 

0,3*РС 

Һҽр гаилҽ 

ҽгъзасына 

туры килгҽн 

уртача айлык 

тулаем 

табышның чик 

ҽһҽмияте  

 

1 871279,86 

0,00958333

3 

 

0,7 0,3 19482,2 

2 1108901,64 

0,00958333

3 

0,7 

0,6 12397,8 

3 1425730,68 

0,00958333

3 

0,7 

0,9 10626,9 

4 1900974,24 

0,00958333

3 

0,7 

1,2 10626,9 

5 2376217,8 

0,00958333

3 

0,7 

1,5 10626,9 

6 2851461,36 

0,00958333

3 

0,7 

1,8 10626,9 

7 3326704,92 

0,00958333

3 

0,7 

2,1 10626,9 

8 3801948,48 

0,00958333

3 

0,7 

2,4 10626,9 

9 4277192,04 

0,00958333

3 

0,7 

2,7 10626,9 

10 4752435,6 

0,00958333

3 

0,7 

3 10626,9 

 

 

 

 

 

 



Кушымта №2 

ТР Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына  

“___” ______  2019 ел 

№_______ 

Гаиләнең һәр әгъзасына яисә ялгыз яшәүче гражданга туры килә торган 

керемнең һәм гаилә әгъзалары яки ялгыз яшәүче граждан милкендәге һәм 

2019 елга салым салынырга тиешле мөлкәт бәясенең  чик күләмнәре 

 

Гаилҽ 

ҽгъзалары  

саны  

Гаилҽ ҽгъзаларының 

яки ялгыз яшҽүче 

гражданның милкендҽ 

булган һҽм салым 

салынырга тиешле 

милекнең чик бҽясе  

Һҽр гаилҽ ҽгъзасына яки 

ялгыз яшҽүче гражданга туры 

килгҽн айлык тулаем табыш 

күлҽме  

1 871279,86 19482,2 

2 1108901,64 12397,8 

3 1425730,68 10626,9 

4 1900974,24 10626,9 

5 2376217,8 10626,9 

6 2851461,36 10626,9 

7 3326704,92 10626,9 

8 3801948,48 10626,9  
9 4277192,04 10626,9  

10 4752435,6 10626,9  
 


