
 

 

 

 

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген  

тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга  

бирҥ буенча муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең административ  

регламентын раслау турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең 

административ регламентларын эшлҽҥ һҽм раслау тҽртибен раслау һҽм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр реестры «Дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы турында» 2010 ел, 10 

сентябрь, №729 карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында» 2010 ел, 2 ноябрь, №880 

карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ белҽн бҽйле, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 

карарларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» 2011 ел, 23 ноябрь, №961 карары кабул 

ителҥгҽ бҽйле, Югары Ослан муниципаль районы башкарма комитеты  

                                                               КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1. Расларга- «Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез вакытлыча 
файдалануга бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты». 

2. «Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга 
бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентын раслау 
турында» 09.07.2018 №722 Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты карары ҽлеге карарга кул куйганнан соң гамҽлдҽ тҥгел дип 
танырга. 
         3. Ҽлеге карарны мҽгълҥмати стендларда игълан итҽргҽ һҽм Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга. 

         4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет җитҽкчесенең 

социаль-икътисадый ҥсеш буенча урынбасарына йҿклҽргҽ. 

 

 

Башкарма комитет җитҽкчесе     В.С. Тимиряев 
 

     05.08.2019                                                                   726 



 

2019-305 

 

                                                                          Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                          Башкарма комитетының  
                                                                                        05.08.2019 ел, № 726   карарына  

                            Кушымта №1 

 
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез вакытлыча  

файдалануга бирҥ буенча муниципаль хезмҽткҥрсҽтҥнең  

Административ регламенты 

                                                          

                                                        1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба 

– Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга 

(алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

        1.2. Хезмҽт алучылар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче): Россия Федерациясе Җир 

кодексының 39.10 ст.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн физик һҽм юридик затлар (Кушымта 

№1). 

        1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

        1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 

18. 

Бҥлекнең урнашу урыны: Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 18. 

Эш графигы:  

дҥшҽмбе – пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 кадҽр;  

җомга: 8.00 дҽн 16.00 сҽгатькҽ кадҽр;  

шимбҽ, якшҽмбе- ял кҿннҽре. 

Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽ телефоны: 8(84379) 22343.  

Узу шҽхесне раслаучы документлар буенча. 

         1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – 

«Интернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. verhniy-

uslon.tatar.ru). 



1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук бҥлекнең урнашу урыны һҽм эш 

графигы турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:  

1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында 

гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълҥмат булган мҽгълҥмат 

стендлары аша.  

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ www. 

verniys-uslon. tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

(http://uslugi. tatar.ru/);  

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында 

(http:/ www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлек): 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша, электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн 

эшлҽҥ ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексының 30.11.1994 № 51-ФЗ (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.) (алга таба – РФ ГК); 

2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Җир кодексы 

(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.) (алга таба – 

РФ Җир кодексы); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары 

җыелышы, 06.10.2003, № 40, 3822) (алга таба – 131-ФЗ номерлы Федераль закон);  

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнары 

җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);  

 «Аны ҽзерлҽҥ документ формасында кҽгазьдҽ башкарылган территориянең 

кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру схемасын 

ҽзерлҽҥгҽ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлегенең яисҽ җир 

кишҽрлеклҽренең урнашу схемасын электрон документ рҽвешендҽ ҽзерлҽгҽндҽ җир 

кишҽрлегенең яисҽ җир кишҽрлеклҽренең кадастр планындагы урнашу схемасын, 

территориянең кадастр планындагы җир кишҽрлегенең яисҽ җир кишҽрлеклҽренең 

кадастр планындагы урнашу схемасын ҽзерлҽгҽндҽ җир кишҽрлегенең яисҽ җир 



кишҽрлеклҽренең кадастр планындагы урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне раслау 

турында» (Хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru 

18.02.2015) Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның № 762  

боерыгы (алга таба – №762  боерык) 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге №5-ЗРТ Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, № 155-

156, 03.08.2004) (алга таба – ТР Законы №45-ЗРТ); 

Югары Ослан муниципаль районы Советының 2005 елның 10 декабре №18 

карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Уставы белҽн (алга таба – Устав); 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турында 30.12.2005 ел, 

№ 4-30 карары белҽн расланган Нигезлҽмҽ (алга таба-БК турында Нигезлҽмҽ); 

Советның 2005 елның 30 декабрендҽге №4-32 карары белҽн расланган 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ); 

Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 августындагы №321 карары 

белҽн расланган Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе Кагыйдҽлҽре (алга таба – 

Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

техник хата-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽҥгҽ 

китергҽн хата тҿгҽлсезлек, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), 

документлар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматлар туры 

килмҽҥгҽ китергҽн хата (тҿгҽлсезлек, басма, грамматик яки арифметик хата).  

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында Гариза (алга таба - 

Гариза) нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 

ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст. 2 п). Гариза стандарт бланкта (Кушымта №2) 

тутырыла. 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартына талҽплҽр 

исеме 
Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 

Хезмҽт 

кҥрсҽтҥне яки 

талҽпне 

билгелҽҥче 

норматив акт 

2.1. . Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ исеме Җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ  ст.39.10 ЗК РФ 

2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

Башкарма хакимият органы исеме 

МКУ «Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы» 

Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тҽсвирламасы 

Җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез вакытлы файдалануга бирҥ 

турында кҥрсҽтмҽ (№3  кушымта). 

Җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсе 

(4 нче кушымта). 

Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат 

 

 

 

пп.4 п.1 ст.39.1 

ЗК РФ 

2.4. . Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты Җир кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында гариза 
алганнан соң 12 эш кҿне2 эчендҽ карар кабул итҥ.  

Боерыкны теркҽгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ кул куелган 
килешҥ бирҥ 

 

2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылырга 

тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен 

законнар һҽм башка норматив хокукый актлар 

1) гариза;  

2) шҽхесне раслаучы документлар; 

3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр 

мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн) 

 
 
 
 
 
 
 



нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге 4) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-

бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында 

теркҽлмҽгҽн хокук билгелҽҥче документларның 

кҥчермҽлҽре. 

 
 
 
 
Боерык №1 

2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары 

һҽм башка оешмалар карамагында булган һҽм гариза 

бирҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый актлар нигезендҽ 

кирҽкле документларның тулы исемлег 

 Боерык №1 

2.7. Норматив хокукый актларда каралган очракларда 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителҽ торган 

һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче башкарма 

хакимият органы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла 

торган дҽҥлҽт хакимияте органнары һҽм аларның 

структур бҥлекчҽлҽре Исемлеге 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне килештерҥ талҽп 

ителми 

 

2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

1) тиешле булмаган зат тарафыннан документлар 

тапшыру; 

2) тапшырылган документларның ҽлеге 

регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар 

исемлегенҽ туры килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган 

документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның 

эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган 

җитди тҿгҽлсезлеклҽр бар; 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яки Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигез каралмаган.  
 



бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге Баш тарту ҿчен нигез: 

1) җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн җир 

законнары нигезендҽ сатуларны ҥткҽрмичҽ генҽ җир 

кишҽрлеге сатып алу хокукына ия булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать итте; 

2) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, Россия Федерациясе 

Законының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10 кече 

пункты нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза 

белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ гариза бирелгҽн 

очраклардан тыш, даими (сроксыз) файдалану, тҥлҽҥсез 

файдалану, гомерлек мирас итеп алу яисҽ аренда 

хокукында бирелгҽн; 

3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык, дача 

хуҗалыгы яки шҽхси торак тҿзелеше максатларында 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен, ҽгҽр җир 

кишҽрлеге гомуми файдалану милкенҽ караса, бу 

Коммерциячел булмаган оешма яки бу Коммерциячел 

булмаган оешма ҽгъзасына гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ 

очракларыннан тыш, гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн, 

бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки шҽхси торак 

тҿзелеше максатларында территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ ҿчен коммерциячел булмаган оешмага 

бирелгҽн.; 

4) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (сроксыз) файдалану, 
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тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу яисҽ 

аренда хокукында бирелгҽн очрактан кала, корылма (шул 

исҽптҽн тҿзелеп бетмҽгҽн корылма) сервитут 

шартларында яки җир кишҽрлегендҽ РФ Законының 

39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган объект 

урнашкан булса, җир кишҽрлегеннҽн файдалануга 

комачауламаса яки җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гариза белҽн ҽлеге бина, корылмалар, бина милекчесе 

мҿрҽҗҽгать итте, бу объект тҿзелеп бетмҽгҽн; 

5) ҽлеге гаризада дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ 

булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн корылма 

сервитут шартларында җир кишҽрлегендҽ урнашкан яки 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина, 

корылма, анда урнашкан бина хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн 
(шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган корылмалар) 

сервитут шартларында җир кишҽрлегендҽ урнаштырыла 

яки җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге 

бина, корылма, аларда, тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш 

объектының хокукка ия булуы; 

6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ 

ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн дип санала һҽм аны бирҥ 

турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт ителми; 

7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада, гариза 

бирҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалануга яки җир кишҽрлеген арендага 

бирҥ турындагы гариза белҽн, резервлау максатларында 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы карарның гамҽлдҽ булу 



срогыннан артып киткҽн вакытка, моннан тыш, җир 

кишҽрлеген резервлау турындагы карарның гамҽлдҽ 

булу срогыннан артып киткҽн вакытка, гариза белҽн 

мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт яки муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен резервланган булып тора; 

8) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ 

турында килешҥ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, 

корылма, аларда бина, бина милекчесе яки мондый җир 

кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш;  

9) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ 

турында килешҥ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ 

урнашкан, яисҽ җир кишҽрлеге башка зат белҽн 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ 

тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, моңа карата, ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки 

җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн булса һҽм мондый җир кишҽрлеге бирҥ 

турында гариза белҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн., 

кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле вҽкил; 

10) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ яки тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн җир 

кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм территорияне планлаштыру 



буенча расланган документ нигезендҽ, ҽгҽр җир 

кишҽрлеген арендага бирҥ турында гариза белҽн зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш, федераль 

ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге 

объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн., аның белҽн тҿзелгҽн 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ 

яки йҿклҽмҽне кҥздҽ тоткан территорияне ҥстерҥ 

турында килешҥ тҿзелгҽн данного лица по строительству 

указанных объектов; 

11) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып 

тора, аны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр РФ ҖК 39.11 

статьясының 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган; 

12) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 

пунктының кече 6 пунктында каралган, мондый җир 

кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 

кече пункты һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан РФ КоАП 

39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽр 

буенча ҽлеге аукционны ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында 

карар кабул ителмҽгҽн очракта, аны сату яки аны 

арендалау шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион уздыру 

турында гариза; 

13) ҽлеге гаризада РФ ҖК 39.18 статьясындагы 1 

пунктының 1 кече пункты нигезендҽ шҽхси торак 

тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару, 

бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки аның 



эшчҽнлеген крестьян (фермер) хуҗалыгы алып бару 

ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында белдерҥ басылып 

чыккан һҽм урнаштырылган җир кишҽрлегенҽ карата; 

14) рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлегеннҽн файдалану, 

территорияне планлаштыру проекты нигезендҽ, линияле 

объект урнаштыру очракларыннан тыш, җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегеннҽн файдалану максатларына туры килми; 

15) соратып алына торган җир кишҽрлеге, РФ ҖК 

39.10 статьясындагы 2 пунктының 10 кече пункты 

нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн 

очракта, оборона һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен 

бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлегенҽ 

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ кертелмҽгҽн; 

16) гражданнар тарафыннан бакчачылык, 

бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциясез 

оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы федераль закон 

нигезендҽ билгелҽнгҽн иң чик кҥлҽмнҽн артып китҽ; 

17) территориаль планлаштыру һҽм (яки) 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документлар нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге федераль 

ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге 

объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны 



урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм ҽлеге объектларны 

тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат җир кишҽрлеге бирҥ 

турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итте; 

18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт 

программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт 

программасы нигезендҽ бина, корылма урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза 

белҽн ҽлеге бинаны, корылмаларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле 

булмаган зат мҿрҽҗҽгать итте; 

19) җир кишҽрлеген гариза рҽвешендҽ бирҥ рҿхсҽт 

ителми; 

20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

билгелҽнмҽгҽн; 

21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенең билгеле бер 

категориясенҽ кертелмҽгҽн; 

22) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата, гамҽлдҽ булу срогы чыкмаган аны 

бирҥ белҽн алдан килештерҥ турында Карар кабул 

ителде һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн 

бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн башка зат мҿрҽҗҽгать итте; 

23) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир 

кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлеген алу һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир 



кишҽрлеген бирҥ максаты, мондый җир кишҽрлеге, 

мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан, авария хҽлендҽ 

һҽм сҥтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ тиеш дип тану 

сҽбҽпле, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 

тартып алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, алынган 

максатларга туры килми; 

24) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенең чиклҽре «Кҥчемсез мҿлкҽтнең дҽҥлҽт 

кадастры турында» Федераль закон нигезендҽ 

тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш; 

25) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенең мҽйданы аның җир кишҽрлегенең урнашу 

схемасында, территорияне ызанлау проектында яки 

урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы һҽм урман 

кишҽрлеклҽренең башка кҥлҽм һҽм сыйфат 

характеристикасы турында проект документларында 

кҥрсҽтелгҽн мҽйданыннан артып китҽ, алар нигезендҽ 

мондый җир кишҽрлеге 10 проценттан артык тҽшкил итҽ 

2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына 

торган дҽҥлҽт пошлинасы яки башка тҥлҽҥ алу 

тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ алу 

тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн мондый 

тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында 

мҽгълҥматны да кертеп 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  



2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен 

алганда чиратның максималь вакыты 

    Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-

15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 

чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан 

артмаска тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында 

мҿрҽҗҽгать итҥченең соравын теркҽҥ вакыты 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ  

2.14.  Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган 

биналарга, гариза бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм кабул итҥ 

урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның 

инвалидлар ҿчен ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ, 

инвалидларны социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст 

һҽм мультимедияле мҽгълҥмат урнаштыру һҽм 

рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 
янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 
биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 
җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 
тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 
керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр 

ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның 

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы һҽм сыйфаты кҥрсҽткечлҽре 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

палатаның җҽмҽгать транспортыннан файдалану 

зонасында урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза 

бирҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган биналар 

булу; 

мҽгълҥмати стендларда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

 



ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 

мҽгълҥмат, палатаның «Интернет» челтҽрендҽге 

мҽгълҥмат ресурслары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау 

белҽн характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм 

бирҥ чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, консультация, документлар кабул 

итҥ һҽм бирҥне КФҤ белгече башкара. 

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза электрон формада бирҥ каралган булса, 

 



гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр Порталы (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (http:// 

www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ 

http://www.gosuslugi.ru/


 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау: 

           3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 

4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 

5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр блок-схемасы Кушымта №4 

кҥрсҽтелгҽн. 

3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ: 

3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон 

почта аша муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча 

консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 

тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча рҿхсҽт алу. 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ: 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында язма гариза тапшыра һҽм документларны 2.5 пункты нигезендҽ 

тапшыра. Ҽлеге регламентны Башкарма комитетка тапшырырга кирҽк. Документлар 

ерактан торып эш урыны аша тапшырылырга мҿмкин. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка электрон почта яки 

Интернет аша җибҽрелҽ. 

 Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы тормышка ашыра: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;  

тикшерҥ вҽкалҽтлҽренҽ мҿрҽҗҽгать итҥ (гамҽллҽр буенча ышаныч Кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ;  



тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

буйсынучылар, дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта палата белгече башкара: 

гаризаларны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен тапшыру, керҽ 

торган номерга бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне ҥтҽҥ датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн. 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен гариза җибҽрҥ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, КФҤ белгече, 

документларны кабул итҥне алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен 

каршылыклар булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту 

ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документларны кире 

кайтара. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга 

юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире 

кайтарылган документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм 

палатага гариза җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запрослар формалаштыру һҽм җибҽрҥ: 

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек 

системасы аша документлар (белешмҽлҽр) бирҥ турында запрослар җибҽрҽ. 

1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында 

һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) (бинага, тҿзелҥгҽ, корылмага); 

2) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында 

һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) (җир кишҽрлегенҽ);  

3) кҥчемсез милек объектының кадастр паспорты; 

           4) ЕГРЮЛ яки ЕГРИП мҽгълҥматлар. 

 Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.  

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽр нигезендҽ мҽгълҥматлар белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре соралган 



документлар (мҽгълҥмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – 

баш тарту турында хҽбҽрнамҽ). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гаризанамҽгҽ 

җавап ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълҥматлар) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ: 

3.5.1. Җҽмҽгать фикер алышуларын яки халык  тыңлауларын оештыручы җир 

кишҽрлеге белҽн гомуми чиклҽре булган җир кишҽрлеклҽренең хокук иялҽренҽ рҿхсҽт 

бирҥ турындагы карар проекты буенча җҽмҽгать фикер алышуларын яисҽ халык 

тыңлаулары ҥткҽрҥ турында хҽбҽр җибҽрҽ, аңа карата ҽлеге рҿхсҽтнамҽ соратып 

алына, җир кишҽрлеге белҽн гомуми чиклҽре булган җир участокларында урнашкан 

капиталь тҿзелеш объектларының хокук иялҽренҽ ҽлеге рҿхсҽт соратып алына, ҽлеге 

рҿхсҽт соратып алына торган капиталь тҿзелеш объектының бер ҿлеше булып тора. 

Кҥрсҽтелгҽн хҽбҽрлҽр кызыксынган затның шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн 

файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турындагы гаризасы кергҽн кҿннҽн соң ун кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: адресатларга җибҽрелгҽн хҽбҽрлҽр. 

Муниципаль берҽмлек халкына аларны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр ителгҽн кҿннҽн 

алып җҽмҽгать фикер алышуы яки халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ 

бастырган кҿнгҽ кадҽр иҗтимагый фикер алышулар яисҽ халык тыңлаулары ҥткҽрҥ 

вакыты муниципаль берҽмлек уставы һҽм (яки) муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ һҽм бер айдан артык була алмый. 

3.5.2. Шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллануга рҿхсҽт бирҥ турында карар 

проекты буенча җҽмҽгать фикер алышуы яки халык тыңлаулары нҽтиҗҽлҽре турында 

бҽялҽмҽ нигезендҽ комиссия шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн куллануга рҿхсҽт бирҥ 

турында яки мондый рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥне 

гамҽлгҽ ашыра, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, аларны җирле 

администрация Башлыгына җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тыңлаулар уздырылган кҿнне 

гамҽлгҽ ашырыла. 

3.5.3.  Комиссия биргҽн мҽгълҥматлар һҽм рекомендациялҽр нигезендҽ палата 

белгече:  



рҿхсҽт ителгҽн җир участогының тҿрен ҥзгҽртҥ буенча документлар яки 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп баш тарту турында хат 

проектын ҽзерли (алга таба - баш тарту турында хат);  

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра;  

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) имза бирҥдҽн баш тарту 

турында документлар яки хат проектын җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн 

кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (вҽкалҽтле затка) 

имза салуга юнҽлдерелгҽн документлар. 

3.5.4. Башкарма комитет җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) карар проектын раслый, 

карарны имзалый һҽм аны Башкарма комитет мҿһерен раслый яки кире кагу турында 

хат яза. Имзаланган документлар палата белгеченҽ җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектлар кабул итҥ кҿненҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган карар яки баш тарту турында хат. 

3.5.5. Палата Белгече: 

баш тарту турында карар яки хатны раслый; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре 

турында гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн 

карар яисҽ баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар документларга кул куелган кҿнне 

Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ. 

3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирҥ: 

3.6.1. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул кую яки баш тарту 

турында хат бирҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

карар бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне; 

хат җибҽрҥ почта белҽн- ҽлеге Регламентның 3.5.3 кече пунктында каралган 

процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ,  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн карар яки җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш 

тарту турында хат.  

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ: 



3.7.1.  Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤнең 

ерактан урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.   

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.7.3. КФҤдҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤгҽ җибҽрелҽ. 

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.  

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар 

ачыкланган очракта, гариза бирҥче палатага тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (Кушымта № 3); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак 

бирелгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.  

Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза 

гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта 

аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ 

кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.8.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны палатага 

тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: Комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында 

каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) 

техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша юллый (электрон почта аша), документ алу мҿмкинлеге 

турындагы хат та палатага документның тҿп нҿсхҽсен тапшырганда документ алу 

мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ (электрон почта аша), анда техник хата бар. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар ачыкланганнан 

яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 



    4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы 

вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып 

тора: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшереп тору. 

Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең 

ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш 

булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы 

тикшерҥлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру 

һҽм карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 

җитҽкчесе урынбасары, палата рҽисе, шулай ук Башкарма комитет һҽм палата 

белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи затлар турында нигезлҽмҽлҽр 

белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын 

бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла 

торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

 



5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе 

5.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына 

Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр 

тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала: 

1) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында кҥрсҽтелгҽн 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны теркҽҥ вакытын бозу; 

2) дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан 

тыш) шикаять бирҥ «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 

ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин; 

3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районының норматив хокукый 

актлары белҽн каралмаган документларны яки мҽгълҥматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ 

гамҽллҽрне башкару талҽбе; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары, Югары Ослан муниципаль районының 

муниципаль хокукый актлары белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн 

баш тарту; 

5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн 

каралмаган очракта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, кҥп функцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 

16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнсҽ мҿмкин; 

6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Югары Ослан муниципаль 

районының муниципаль хокукый актлары белҽн кҥздҽ тотылмаган тҥлҽҥ алу; 

7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

вазыйфаи затының, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның 



хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 

бастырылган тҿгҽлсезлеклҽр һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ баш тартуы яисҽ мондый 

тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 

тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ, 

аңа шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ, карарларга һҽм гамҽллҽргҽ 

(гамҽл кылмавына) шикаять бирҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 

210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тулы кҥлҽмдҽ бирелергҽ мҿмкин. 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 

тҽртибен бозу; 

9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлары белҽн каралмаган булса, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 

туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле 

ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ, аңа шикаять белдерелҽ торган 

кҥп функцияле ҥзҽккҽ, карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирҥ 

тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта 

мҿмкин. 

10) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн 

документлар яисҽ мҽгълҥмат, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽткҽндҽ, ҽлеге Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында 

каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы 

кҥрсҽтелергҽ тиеш. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле 

ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына), кҥпфункцияле ҥзҽк 

хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ ҽлеге Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ вазыйфасы йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин. 

5.2. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, 

кҥпфункцияле ҥзҽк аша "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽре, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең бердҽм 

порталын яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тҿбҽк порталын тҽкъдим 

итҥче органның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥе вакытында кабул 

ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына 

һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽре, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталыннан файдаланып җибҽрелҽ ала, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Ҽлеге 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять, шулай ук аларның 



хезмҽткҽрлҽренең "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽре, ҽлеге 

оешмаларның рҽсми сайтларыннан, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталыннан яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең тҿбҽк порталыннан 

файдаланып почта аша җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси 

кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле 

ҥзҽк гамҽлгҽ куючыга, ҽлеге Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ 

каралган оешмаларга яисҽ югарыда торучы органга (булганда) кергҽн шикаятьне 

теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органга, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар шикаять биргҽн 

очракта карап тикшерелергҽ тиеш, ҽлеге Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлешендҽ каралган документларны кабул итҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул 

итҥ яисҽ җибҽрелгҽн тҿгҽлсезлеклҽр һҽм хаталарны тҿзҽтҥ яисҽ мондый 

тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш 

кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматлар булырга тиеш: 

1) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, 

дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, кҥпфункцияле 

ҥзҽкнең, аның җитҽкчесе һҽм (яки) хезмҽткҽренең, ҽлеге Федераль законның 16 

статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) 

хезмҽткҽрлҽренең, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять 

белдерелҽ торган органның исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать 

итҥченең яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең урнашу урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен 

телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм җавап 

бирҥчегҽ җибҽрелергҽ тиеш почта адресы; 

3) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ 

каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

вазыйфаи затының, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең шикаять белдерелҽ торган 

карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 

4) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 

ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган оешмалар 

хезмҽткҽренең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

вазыйфаи затының карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар 

(булганда) яки аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин. 

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 

кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 

документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 



1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, 

дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда 

җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый 

актлары, муниципаль хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару 

рҽвешендҽ дҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 

Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең телҽге 

буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап 

җибҽрелҽ. 

5.7. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн 

бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган 

гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу 

ҥтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ алга таба 

башкарылырга тиешле гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

5.8. Шикаять мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш тҥгел дип 

танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат 

бирелҽ. 

         5.9. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 

шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны 

кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый.



 

   Кушымта №1 

 

                                  Россия Федерациясе Җир кодексыннан Ҿземтҽ 

Статья 39.10. Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез 

файдалануга бирҥ 

2. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре тҥлҽҥсез 

файдалануга бирелергҽ мҿмкин: 

1) РФ ҖК 39.9 статьясының 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн затларга бер елга кадҽр 

срокка; 

2) РФ ҖК 24 статьясындагы 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн очракларда хезмҽткҽр һҽм 

оешма арасында тҿзелгҽн хезмҽт шартнамҽсе вакытына оешма хезмҽткҽрлҽренҽ 

хезмҽт кирҽк-яраклары рҽвешендҽ; 

3) дини оешмаларга ун елга кадҽр дини яки хҽйрия билгелҽнешендҽге биналар, 

корылмалар урнаштыру ҿчен дини оешмаларга; 

4) дини оешмаларга, ҽгҽр мондый җир кишҽрлеклҽрендҽ аларның бинадан, 

корылмадан тҥлҽҥсез файдалану хокукында урнашкан булсалар, кҥрсҽтелгҽн 

Биналарга, корылмаларга хокуклары туктатылганчы срокка; 

5) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 2013 елның 5 

апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ тулысынча федераль бюджет, 

Россия Федерациясе субъекты бюджеты акчалары яисҽ җирле бюджет чаралары 

хисабына кҥчемсез милек объектларын тҿзҥ яисҽ реконструкциялҽҥгҽ, ҽлеге 

шартнамҽлҽрне ҥтҽҥ вакытына граждан-хокукый шартнамҽлҽр тҿзелгҽн; 

6) Россия Федерациясе субъекты законы белҽн билгелҽнгҽн муниципаль 

берҽмлеклҽрдҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару яисҽ крестьян (фермер) хуҗалыгы 

белҽн аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен алты елдан да артык вакытка; 

7) Россия Федерациясе субъекты законы белҽн билгелҽнгҽн муниципаль 

берҽмлеклҽрдҽ индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару 

ҿчен, мондый муниципаль берҽмлеклҽрдҽ Россия Федерациясе субъекты законы 

белҽн билгелҽнгҽн белгечлеклҽр буенча эшлҽҥче гражданнарга алты елдан да артык 

вакытка; 

8) гражданга, ҽгҽр җир кишҽрлегендҽ ҽлеге гражданга бирелгҽн торак йорт 

рҽвешендҽге хезмҽт торагы урнашкан булса, мондый торак бинадан файдалану хокукы 

срогына; 

9) гражданнарга авыл хуҗалыгы эшчҽнлеген (шул исҽптҽн умартачылыкны) 

гамҽлгҽ ашыру максатларында, урман кишҽрлеклҽрендҽ ҥз ихтыяҗлары ҿчен биш 

елдан да артык вакытка; 



10) гражданнарга һҽм юридик затларга, ҽгҽр мондый җир кишҽрлеклҽре Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен 

вакытлыча кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлегенҽ кертелсҽ, авыл 

хуҗалыгы, аучылык, урман хуҗалыгы һҽм башка файдалану ҿчен биналар, 

корылмалар тҿзҥне кҥздҽ тотмый торган, ҽгҽр мондый җир кишҽрлеклҽре Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан расланган тҽртиптҽ кертелсҽ, 5 елдан да артык; 

11) гражданнар тарафыннан бакчачылык һҽм бакчачылык алып бару ҿчен 5 елдан 

да артмаган срокка тҿзелгҽн коммерцияле булмаган оешмаларга; 

12) федераль законнарда каралган очракларда һҽм срокта торак тҿзелеше 

максатларында гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн коммерциячел булмаган 

оешмаларга; 

13) Россия Федерациясенең Тҿньяк, Себер һҽм ерак кҿнчыгышының аз санлы 

халыкларына, аларның җҽмгыятьлҽренҽ, традицион яшҽҥ һҽм традицион хуҗалык 

эшчҽнлеге урыннарында Тҿньяк, Себер һҽм Ерак Кҿнчыгыштагы аз санлы Тҿньяк 

халыкларының традицион тормыш рҽвешен, хуҗалык итҥ һҽм кҽсепчелеген саклау һҽм 

ҥстерҥ максатларында кирҽкле биналарны, корылмаларны урнаштыру ҿчен ун елдан 

да артык срокка, Россия Федерациясенең Тҿньяк, Себер һҽм Ерак Кҿнчыгышындагы аз 

санлы җирле халыкларына, аларның җҽмгыятьлҽренҽ; 

14) «дҽҥлҽт оборона заказы турында» 29.12.2012 ел, №275-ФЗ Федераль закон, 

«дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» Федераль закон 

нигезендҽ ил оборонасын һҽм дҽҥлҽт иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен эшлҽр башкаруга, 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ федераль бюджет чаралары хисабына дҽҥлҽт контрактлары 

тҿзелгҽн затларга, ҽгҽр бу эшлҽрне башкару һҽм бу хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне кҥрсҽтҥ ҿчен 

җир кишҽрлеге бирҥ кирҽк булса, бу контрактны ҥтҽҥ срокларына; 

15) федераль закон, Россия Федерациясе Президенты Указы, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең норматив хокукый акты, Россия Федерациясе субъекты 

законы белҽн билгелҽнгҽн гражданнарның аерым категориялҽрен торак урыннары 

белҽн тҽэмин итҥ ҿчен Россия Федерациясе субъекты законында һҽм Россия 

Федерациясе субъекты тарафыннан тҿзелгҽн торак тҿзелеше максатларында 

федераль законда, федераль законда, Россия Федерациясе Президенты Указында, 

ҽлеге тҿзелешне гамҽлгҽ ашыру чорына кҥрсҽтелгҽн торак урыннарын тҿзҥ 

максатларында, коммерциячел булмаган оешмаларга; 

16) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген тартып алу белҽн 

бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлегенҽ тҥлҽҥсез 

файдалану хокукы туктатылган затка, алынган җир кишҽрлегенҽ тҥлҽҥсез файдалану 

хокукы барлыкка килҥ нигезенҽ бҽйле рҽвештҽ, ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн 

вакытка. 



   Кушымта №2 

 

 

________________________________________ 

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы 

исеме) 

________________________________________  

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы документның 

фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), 

яшҽҥ урыны, реквизитлары, ИНН) 

__________________________________________  

(юридик затлар ҿчен-ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве 

турында мҽгълҥмат, урнашу урыны, оештыру-хокукый 

форма) 

_____________________________________________

________________ 

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен 

телефон номеры) 

 

Гариза 

җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга бирҥ турында 

___________________________________________, нигезендҽ сездҽн сорыйм 

(РФ ҖК 39.10 ст. 2 пунктында каралган нигез кҥрсҽтелҽ). 

_______________________________________________________ ҿчен  

(җир кишҽрлеген куллану максаты кҥрсҽтелҽ) 

___________ кв.м. мҽйданда җир кишҽрлеге _______ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре 

белҽн ___________________ җирлҽр категориясеннҽн  ___________ муниципаль район 

(шҽһҽр округы), җирлек_________________ урам________________ йорт ________ 
адресы буенча урнашкан, бушлай вакытлы файдалануга, торгларны ҥткҽрмичҽ 

бирергҽ.  

Ҿстҽмҽ белешмҽлҽр (тҥбҽндҽ кҥрсҽтелгҽн шартлар булганда тутырыла): 

_________________________________________________________________________ 

җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алына торган җир кишҽрлеге 

урынына бирелгҽн очракта, дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген 

алу турындагы карар реквизитлары; 



__________________________________________________________________________

___________ 

җир кишҽрлеге ҽлеге документта һҽм (яки) ҽлеге проектта каралган объектларны 

урнаштыру ҿчен бирелгҽн очракта, территориаль планлаштыру документын һҽм (яки) 

территорияне планлаштыру проектын раслау турындагы карар реквизитлары; 

__________________________________________________________________________

___________ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге тҿзелгҽн яисҽ аның чиклҽре ҽлеге карар 

нигезендҽ аныкланган очракта, җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында 

карар реквизитлары. 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (сканкопиялҽр): 

Физик затлар: 

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен); 

2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

3) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның 

расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган территорияне ызанлау проекты 

тҿзергҽ һҽм расланмаган булса). 

Юридик затлар: 

1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

2) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның 

расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган территорияне ызанлау проекты 

тҿзергҽ һҽм расланмаган булса). 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, 

аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси 

мәгълүматларны иминләштерү, блоклау, юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү 

кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), шул 

исәптән автоматлаштырылган режимда карарлар кабул итүне дә кертеп, ризалашам. 

Шуның белән раслыйм: шәхесемә һәм мин тәкъдим иткән затка карата гаризага 

кертелгән мәгълүматлар дөрес. Гаризага кушып бирелгән документлар (сканерланган 

документлар) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, 

гариза биргән вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм аларда дөрес белешмәләр бар. 

Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча сорашып 

белешүдә катнашырга ризалык бирәм: _______________________. 

 

 



______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)     (имза)                  (Ф.И.О.) 

 

 



   Кушымта №3 

 
 

                                                                   БОЕРЫК                                                                              

 

          «_____» ________________ 20___ел                                                       №_____   

 

 

тҥлҽҥсез вакытлыча  

файдалануга җир бирҥ турында 

 

Россия Федерациясе Җир кодексының 39.10 ст. 2 п. нигезендҽ һҽм 

_________________ тҥлҽҥсез файдалану хокукында җир участогы бирҥ турында 

гаризаны исҽпкҽ алып, Муниципаль районның милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

           1. Бирергҽ ____________________, кв.м. мҽйданда җир кишҽрлеге ___________ 

рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре белҽн ___________________ җир категориясеннҽн 

_______________ адресы буенча урнашкан ___________ муниципаль район (шҽһҽр 

округы), җирлеге_________________ урам________________ йорт ________, тҥлҽҥсез 

вакытлыча файдалануга. 

          2.  ________________________: 

- җир кишҽрлегеннҽн бушлай файдалану хокукын теркҽргҽ. 

3. Ҽлеге кҥрсҽтмҽнең ҥтҽлешен контрольдҽ тотам. 

 

Муниципаль районның  

милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе                    __________________



 

Кушымта   №4 

 

Алда  китерелгҽн килешҥ ҥрнҽк булып тора һҽм  
анда кҥрсҽтелгҽн Кушымталар юк 

 

Җир кишҽрлегеннҽн бушлай файдалануга 

КИЛЕШҤ 

№ _____  

  

 _______________                             «______» _______________20___ел 

 

Муниципаль районның (шҽһҽр округы) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе 

рҽислегендҽ ________________________, расланган гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ 

_______, алга таба «Ссуда бирҥче» дип аталучы, һҽм бирелгҽн 

_________________________паспорт ___________№________________ 

______________________________ Россия Федерациясе, 

___________________________________ яшҽҥче, алга таба «Ссуда алучы» дип 

аталучы, бергҽ «Яклар» дип аталучы, Муниципаль районның (шҽһҽр округы) милек һҽм 

җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе  № _______  «____» ___________20_______ел 

«Сатулар ҥткҽрмичҽ тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга җир кишҽрлеге бирҥ турында» 

боерыгы нигезендҽ тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге шартнамҽ тҿзеделҽр: 

 

                                        1.  КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ 

1.1. Ссуда бирҥче бирҽ, ҽ Ссуда алучы муниципаль милектҽге җир участогын 

тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга кабул итҽ, гомуми мҽйданы ___________ кв. м. 

муниципаль милек җирлҽреннҽн _____________ муниципаль районның (чиклҽрендҽ 

_________________________________________, 

(җирлек исеме) 

җир категориясе ____________________)  кадастр номеры белҽн  __________ 

кадастр картасында кҥрсҽтелгҽн чиклҽрдҽ (планда) һҽм аның аерылгысыз ҿлеше 

булып торучы, ______________адресы буенча урнашкан 

______________________________________________, 

максатта куллану ҿчен. 

 

2. КИЛЕШҤ СРОГЫ ҺҼМ ҖИР КИШҼРЛЕГЕН ТАПШЫРУ ТҼРТИБЕ 

 



2.1. Ссуда бирҥче бирҽ, ҽ Ссуда алучы муниципаль милектҽге җир участогын 

тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга кабул итҽ, ___________________________ срокка, 
кабул итҥ-тапшыру актын рҽсмилҽштермичҽ, ҽлеге шартнамҽгҽ кул кую датасыннан 

(шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынмый торган очракта) / шартнамҽне дҽҥлҽт теркҽвенҽ 

алу даталары (килешҥ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булса). 

 

3. ЯКЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

3.1. Ссуда бирҥченең хокуклары һҽм бурычлары 

3.1.1. Ссуда бирҥче җир кишҽрлегеннҽн файдаланганда Килешҥне рҿхсҽт ителгҽн 

куллану тҿре нигезендҽ ҿзҥне, шулай ук аны файдаланганда бозган һҽм килешҥнең 

башка шартларын бозган очракларында вакытыннан алда ҿзҥне талҽп итҽргҽ хокуклы. 

3.1.2. Ссуда бирҥче килешҥ шартларын ҥтҽҥне контрольдҽ тотарга хокуклы. 

3.1.3. Ссуда бирҥче, аны карау максаты белҽн, җир кишҽрлеге территориясенҽ 

керҥ хокукына ия, аның ҽлеге Шартнамҽдҽн файдалану шартларының һҽм гамҽлдҽге 

законнарга туры килҥен карау хокукына ия. 

3.2. Ссуда алучының хокуклары һҽм бурычлары. 

3.2.1. Ссуда алучы җир кишҽрлеген, Шартнамҽнең 1.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

максатларда, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары 

турындагы законнарда билгелҽнгҽн мҽдҽни мирас объектын саклау талҽплҽрен ҥтҽҥ 

мҽҗбҥри шарт белҽн куллана (җир кишҽрлегендҽ андый объектлар булган очракта). 

3.2.2. Ссуда алучы Ссуда бирҥчегҽ (аның законлы вҽкиллҽренҽ), җир контроле 

органнары вҽкиллҽренҽ, аларның талҽбе буенча участокка керҥ мҿмкинлеге бирҽ. 

3.2.3. Ссуда алучы җир асты һҽм җир ҿсте коммуникациялҽрен, корылмаларны, 

юлларны, юлларны эксплуатациялҽҥ шартларын ҥтҽргҽ һҽм аларны ремонтлауга һҽм 

хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска тиеш. 

3.2.4. Ссуда алучы гамҽлдҽге закон талҽплҽрен, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас 

объектларын саклауга, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклауга, санитар нормаларга, янгынга 

каршы кагыйдҽлҽргҽ, җир кишҽрлегеннҽн файдалануның хокукый режимына 

кагылышлы талҽплҽрне ҥтҽргҽ тиеш. 

3.2.5. Шартнамҽ туктатылганда Ссуда алучы Ссуда бирҥчегҽ җир кишҽрлеге ҥзе 

алган хҽлдҽ кайтарырга тиеш 

3.2.6. Ссуда алучы Ссуда бирҥчегҽ ун кҿн эчендҽ язмача ҥз реквизитларын ҥзгҽртҥ 

турында (почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон) хҽбҽр итҽргҽ тиеш.  

3.2.7. Ссуда алучы Килешҥ (аңа ҿстҽмҽ килешҥлҽр) имзалаганнан соң, аны 

(аларны) кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органга тиешле срокта җибҽрҽ (килешҥ дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алынырга тиеш булса). 

3.3. Ссуда бирҥче һҽм Ссуда алучы Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы законнарында билгелҽнгҽн башка хокукларга һҽм башка бурычларга ия. 



 

4. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

4.1. Шартнамҽнең шартларын ҥтҽмҽгҽн яисҽ тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен яклар Россия 

Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган җаваплылыкка ия. 

4.2. Бҽхҽссез кҿч шартларының гамҽлдҽ булуы аркасында килешҥ шартларын бозган 

ҿчен яклар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы. 

5. Килешҥнең ҥзгҽрҥе, ҿзелҥе һҽм туктатылуы 

5.1. Килешҥгҽ кертелгҽн барлык ҥзгҽрешлҽр һҽм (яки) ҿстҽмҽлҽр яклар тарафыннан 

ҿстҽмҽ килешҥлҽр тҿзҥ юлы белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

5.2. Килешҥ һҽр якның талҽбе буенча граждан законнарында билгелҽнгҽн нигездҽ һҽм 

тҽртиптҽ ҿзелергҽ мҿмкин. 

5.3. Ҽлеге шартнамҽне вакытыннан алда ҿзгҽндҽ яисҽ аның срогы чыкканда, җир 

кишҽрлегендҽ рҿхсҽтсез башкарылган ҥзгҽрешлҽрнең хакы кире кайтарылырга тиеш 

тҥгел. 

6. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре 

 

6.1. Тҥлҽҥсез вакытлы файдалану шартнамҽсе кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм 

аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда 

(шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булган очракта) яисҽ аңа кул куелган 

вакыттан (шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынмый торган очракта) тҿзелгҽн дип санала. 

6.2. Тҥлҽҥсез вакытлы файдалану хокукын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу буенча 

чыгымнар, законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн очракта, яисҽ аңа кул куйган вакыттан 

(килешҥ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынмый торган очракта) ссуданы алучыга йҿклҽнҽ. 

6.3. Килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия 2 (ике) нҿсхҽдҽ тҿзелҽ, аларның берсе буенча 

якларның бер нҿсхҽдҽ саклана, дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыру кирҽк булганда 

шартнамҽ 3 (ҿч) нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерелҽ, шуларның берсе кҥчемсез милеккҽ һҽм 

аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы 

органга тапшырыла. 

7. Килешҥгҽ кушымталар 

Кушымта №1 - җир кишҽрлегенең кадастр паспорты кҥчермҽсе (кҥчемсез милек 

дҽҥлҽт кадастрыннан ҿземтҽ кҥчермҽсе). 
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Кушымта №5 

 

Гариза бирҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеге сатып алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннҽн  
Ҿземтҽ 

  

N  Сатулар ҥткҽрмичҽ 

генҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ нигезе 

Җир кишҽрлеге 

бушлай яки 

тҥлҽҥсез 

бирелҽ торган 

хокук тҿре 

Мҿрҽҗҽгать 

итҥче 

Җир кишҽрлеге Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге 

сатып алуга гариза бирҥченең хокукын 

раслый торган һҽм җир кишҽрлегенҽ 

хокук алу турында гаризага теркҽлҽ 

торган документлар <1> 

67. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 1 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Җирле ҥзидарҽ 

органы 

Дҽҥлҽт хакимияте 

органнары 

тарафыннан ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле җир 

кишҽрлеге 

Җир кишҽрлегеннҽн файдалану 

максатларында мҿрҽҗҽгать итҥченең 

җир участогы алуга хокукын раслый 

торган ҽлеге исемлектҽ каралган 

документлар 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

file:///C:/Users/001/Desktop/РЕГИСТР%202019/август/726.1.doc%23Par816


* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

68. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 1 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Җирле ҥзидарҽ 

органы 

Җирле ҥзидарҽ 

органы 

тарафыннан ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле җир 

кишҽрлеге 

Җир кишҽрлегеннҽн файдалану 

максатларында мҿрҽҗҽгать итҥченең 

җир участогы алуга хокукын раслый 

торган ҽлеге исемлектҽ каралган 

документлар 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

69. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 1 кече 

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

учреждение 

(бюджет, казна, 

Дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

учреждение 

(бюджет, казна, 

Җир кишҽрлегеннҽн файдалану 

максатларында мҿрҽҗҽгать итҥченең 

җир участогы алуга хокукын раслый 

торган ҽлеге исемлектҽ каралган 



пункты  автоном) автоном) 

тарафыннан ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле җир 

кишҽрлеге 

документлар 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

70. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 1 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Казна 

предприятиесе 

Казна 

предприятиесе 

тарафыннан ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле җир 

кишҽрлеге 

Җир кишҽрлегеннҽн файдалану 

максатларында мҿрҽҗҽгать итҥченең 

җир участогы алуга хокукын раслый 

торган ҽлеге исемлектҽ каралган 

документлар 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 



хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

71. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 1 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия 

Федерациясе 

Президентларын

ың тарихи мирас 

ҥзҽге 

Ҥз вҽкалҽтлҽрен 

ҥтҽҥне туктаткан 

Россия 

Федерациясе 

Президентларын

ың тарихи мирас 

ҥзҽге 

тарафыннан ҥз 

вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен кирҽкле җир 

кишҽрлеге 

Җир кишҽрлегеннҽн файдалану 

максатларында мҿрҽҗҽгать итҥченең 

җир участогы алуга хокукын раслый 

торган ҽлеге исемлектҽ каралган 

документлар 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 



торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

72. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 2 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Җир кишҽрлеге 

даими (сроксыз) 

файдалану 

хокукында 

бирелгҽн оешма 

хезмҽткҽре 

Хезмҽт урыны 

рҽвешендҽ 

бирелгҽн җир 

кишҽрлеге  

Эшкҽ алу турында боерык, хезмҽт 

кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ яки хезмҽт 

килешҥе (контракт) 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

73. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 3 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Дини оешма Дини яки хҽйрия 

билгелҽнешендҽг

е биналар, 

корылмалар 

урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн җир 

кишҽрлеге 

Корылма ЕГРПда теркҽлмҽгҽн булса, 

мондый бинага, корылмага хокукны 

раслаучы (билгели торган ) 

документлар  

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 



* Соралган җир кишҽрлегендҽ урнашкан 

бинаның, корылмаларның кадастр 

паспорты 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

74. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 4 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Биналар, 

корылмалар 

тҥлҽҥсез 

файдалану 

хокукында 

бирелгҽн дини 

оешма 

Бушлай 

файдалану 

хокукында дини 

оешмага 

бирелгҽн 

биналар, 

корылмалар 

урнашкан җир 

кишҽрлеге 

Ҽгҽр мондый бинага, корылма хокук 

ЕГРПда теркҽлмҽгҽн булса, бинадан, 

корылмадан тҥлҽҥсез файдалану 

килешҥе  

Соралган җир кишҽрлегенҽ, ҽгҽр 

мондый җир кишҽрлегенҽ хокук ЕГРПда 

теркҽлмҽгҽн булса, мҿрҽҗҽгать 

итҥченең хокукларын раслый (билгели) 

торган документлар 

 Сорала торган җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан барлык биналар, корылмалар 

исемлеге булган, аларның кадастр 

(шартлы, инвентарь) номерлары һҽм 



адреслы ориентирлары кҥрсҽтелгҽн 

мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр) хҽбҽре 

* Соралган җир кишҽрлегендҽ урнашкан 

бинаның, корылмаларның кадастр 

паспорты 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

75. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 5 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

 “Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль 

ихтыяҗларны 

тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт 

Тулысынча 

федераль 

бюджет, Россия 

Федерациясе 

субъекты 

бюджеты яисҽ 

Тулысынча федераль бюджет, Россия 

Федерациясе субъекты бюджеты яисҽ 

җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн 

гамҽлгҽ ашырыла торган кҥчемсез 

милек объектларын тҿзҥгҽ яисҽ 

реконструкциялҽҥгҽ граждан-хокукый 



кҥрсҽтҥлҽрне 

сатып алу 

ҿлкҽсендҽ 

контракт 

системасы 

турында" 2013 

елның 5 

апрелендҽге 44-

ФЗ номерлы 

Федераль закон 

нигезендҽ " <6> 

тулысынча 

федераль 

бюджет, Россия 

Федерациясе 

субъекты 

бюджеты яисҽ 

җирле бюджет 

акчалары 

исҽбеннҽн 

гамҽлгҽ 

ашырыла торган 

кҥчемсез милек 

объектларын 

тҿзҥгҽ яисҽ 

реконструкциялҽ

ҥгҽ граждан-

хокукый 

шартнамҽ 

җирле бюджет 

акчалары 

исҽбеннҽн 

гамҽлгҽ ашырыла 

торган кҥчемсез 

милек 

объектларын тҿзҥ 

яки 

реконструкциялҽҥ 

ҿчен билгелҽнгҽн 

җир кишҽрлеге 

шартнамҽлҽр 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C77C00EBE954E83B571511A596C4FCC3BC15729B75C98BI6oAJ


тҿзелгҽн зат 

76. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 6 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Россия 

Федерациясе 

субъекты законы 

белҽн 

билгелҽнгҽн 

муниципаль 

берҽмлектҽ аның 

эшчҽнлеген 

крестьян 

(фермер) 

хуҗалыгы алып 

бару яисҽ 

гамҽлгҽ ашыру 

ҿчен җир 

кишҽрлеге 

сораучы граждан 

Шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып 

бару яки крестьян 

(фермер) 

хуҗалыгы 

эшчҽнлеге алып 

бару ҿчен җир 

кишҽрлеге 

Фермер хуҗалыгы берничҽ граждан 

тарафыннан тҿзелгҽн очракта крестьян 

(фермер) хуҗалыгы тҿзҥ турында 

килешҥ 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхси эшмҽкҽр 

булып торуы турында ЕГРЮЛ дан 

ҿземтҽ 

77. Җир кодексының 

39.10 

Тҥлҽҥсез Муниципаль 

берҽмлеклҽрдҽ 

Россия 

Федерациясе 

Эшкҽ алу турында боерык, хезмҽт 

кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ яки хезмҽт 



статьясындагы 2 

пунктының 7 кече 

пункты  

файдалануга тҿп эш урыны 

һҽм Россия 

Федерациясе 

субъекты законы 

белҽн 

билгелҽнгҽн 

белгечлек буенча 

эшлҽҥче граждан 

субъекты законы 

белҽн 

билгелҽнгҽн 

муниципаль 

берҽмлектҽ 

урнашкан шҽхси 

торак тҿзелеше 

яисҽ шҽхси 

ярдҽмче хуҗалык 

алып бару ҿчен 

билгелҽнгҽн җир 

кишҽрлеге 

килешҥе (контракт) 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе (гариза 

бирҥче җир кишҽрлегенең кадастр 

номерын гаризада кҥрсҽткҽн очракта) 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

78. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 8 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Торак йорт 

рҽвешендҽге 

хезмҽт урыны 

бирелгҽн 

гражданга 

Торак йорт 

рҽвешендҽ 

хезмҽт торагы 

булган җир 

кишҽрлеге 

Хезмҽт торагы наймы килешҥе 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе (гариза 

бирҥче җир кишҽрлегенең кадастр 

номерын гаризада кҥрсҽткҽн очракта) 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 



белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

79. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 9 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Ҥз ихтыяҗлары 

ҿчен авыл 

хуҗалыгы 

эшчҽнлеге (шул 

исҽптҽн 

умартачылык) 

ҿчен җир 

кишҽрлеге 

сораучы 

гражданин 

Урман участогы * Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

80. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 10 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Биналар, 

корылмалар 

тҿзҥне кҥздҽ 

тотмый торган 

авыл хуҗалыгы, 

аучылык 

хуҗалыгы, урман 

хуҗалыгы һҽм 

башка 

файдалану ҿчен 

җир кишҽрлеге 

сораучы граждан 

Россия 

Федерациясе 

Хҿкҥмҽте 

тарафыннан 

билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

расланган 

оборона һҽм 

куркынычсызлык 

ихтыяҗлары ҿчен 

бирелгҽн һҽм 

ҽлеге ихтыяҗлар 

ҿчен вакытлыча 

* Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 

тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

расланган оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен 

бирелгҽн һҽм ҽлеге ихтыяҗлар ҿчен 

вакытлыча файдаланылмый торган җир 

кишҽрлеклҽре исемлегенҽ кертелгҽн 

җир кишҽрлеге турында тҽртиптҽ 

расланган 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 



яисҽ юридик зат, файдаланылмый 

торган җир 

кишҽрлеклҽре 

исемлегенҽ 

кертелгҽн җир 

кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхси эшмҽкҽр 

булып торуы турында ЕГРЮЛ дан 

ҿземтҽ 

81. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 11 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Гражданнар 

тарафыннан 

бакчачылык яки 

яшелчҽчелек 

алып бару ҿчен 

булдырылган 

коммерцияле 

булмаган оешма 

Бакчачылык яки 

яшелчҽчелек 

алып бару ҿчен 

җир кишҽрлеге 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе (в случае 

если заявитель указал кадастровый 

номер земельного участка в заявлении) 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 



хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

82. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 12 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Торак тҿзелеше 

максатларында 

гражданнар 

тҿзегҽн 

коммерцияле 

булмаган оешма 

Торак тҿзелеше 

ҿчен билгелҽнгҽн 

җир кишҽрлеге 

Торак тҿзелеше максатларында 

гражданнарга коммерциягҽ карамаган 

оешмаларга җир кишҽрлеклҽре бирҥ 

очраклары һҽм вакыты билгелҽнгҽн 

Россия Федерациясе законнары белҽн 

каралган документ 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

83. Җир кодексының Тҥлҽҥсез Тҿньяк, Себер Традицион яшҽҥ Гариза бирҥченең (бирҥчелҽрнең) 



39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 13 кече 

пункты  

файдалануга һҽм Ерак 

Кҿнчыгышның аз 

санлы тҿп 

халыкларына, 

аларның 

җҽмгыятьлҽренҽ 

караган затлар 

урыннарында 

һҽм традицион 

хуҗалык 

эшчҽнлеге 

урыннарында 

урнашкан һҽм 

Россия 

Федерациясенең 

Тҿньяк, Себер 

һҽм ерак 

кҿнчыгышының 

аз санлы 

халыкларының 

хуҗалык һҽм 

кҽсепчелеклҽрен 

саклау һҽм 

ҥстерҥ 

максатларында 

кирҽк булган 

бина, 

корылмалар 

урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн җир 

кишҽрлеге 

традицион яшҽҥ урыннарында һҽм 

традицион хуҗалык эшчҽнлеге 

урыннарында урнашкан һҽм Россия 

Федерациясенең Тҿньяк, Себер һҽм 

ерак кҿнчыгышының аз санлы 

халыкларының хуҗалык һҽм 

кҽсепчелеклҽрен саклау һҽм ҥстерҥ 

максатларында кирҽк булган бина, 

корылмалар турында талҽплҽрне ҥз 

эченҽ алган хҽбҽре (гражданин 

мҿрҽҗҽгатендҽ) 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе (в случае 

если заявитель указал кадастровый 

номер земельного участка в заявлении) 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты  

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 



* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

84. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 14 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

"Дҽҥлҽт оборона 

заказы турында 

"2012 елның 29 

декабрендҽге 

275-ФЗ номерлы 

Федераль закон 

нигезендҽ яисҽ  

“Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль 

ихтыяҗларны 

тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрне 

сатып алу 

ҿлкҽсендҽ 

контракт 

системасы 

турында" 2013 

елның 5 

апрелендҽге 44-

ФЗ номерлы 

Федераль закон 

нигезендҽ илнең 

оборонасын һҽм 

дҽҥлҽт 

куркынычсызлыг

 “Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль 

ихтыяҗларны 

тҽэмин итҥ ҿчен 

товарлар, эшлҽр, 

хезмҽт 

кҥрсҽтҥлҽрне 

сатып алу 

ҿлкҽсендҽ 

контракт 

системасы 

турында" 2013 

елның 5 

апрелендҽге 44-

ФЗ номерлы 

Федераль закон 

яки  "Дҽҥлҽт 

оборона турында" 

2012 елның 29 

декабрендҽге 

275-ФЗ номерлы 

Федераль закон 

нигезендҽ 

тҿзелгҽн дҽҥлҽт 

контрактында 

каралган 

эшлҽрне башкару 

Дҽҥлҽт  контракты 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 



ын тҽэмин итҥ 

ҿчен тулысынча 

федераль 

бюджет акчалары 

исҽбеннҽн 

гамҽлгҽ 

ашырыла торган 

эшлҽр 

башкаруга, 

хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥгҽ дҽҥлҽт 

контракты 

тҿзелгҽн зат 

яки хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле җир 

кишҽрлеге  

85. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 15 кече 

пункты  

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Коммерцияле 

булмаган оешма, 

гражданнарның 

аерым 

категориялҽрен 

торак урыннары 

белҽн тҽэмин итҥ 

ҿчен, Россия 

Федерациясе 

субъекты 

законында 

каралган һҽм 

торак тҿзелеше 

максатларында 

Россия 

Федерациясе 

Торак тҿзелеше 

ҿчен билгелҽнгҽн 

җир кишҽрлеге 

Коммерцияле булмаган оешма тҿзҥ 

турында Россия Федерациясе субъекты 

карары 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

* Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 



субъекты 

тарафыннан 

тҿзелгҽн 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

86. Җир кодексының 

39.10 

статьясындагы 2 

пунктының 16 кече 

пункты 

Тҥлҽҥсез 

файдалануга 

Дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен 

тартып алу белҽн 

бҽйле рҽвештҽ 

дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль 

милектҽ булган 

җир кишҽрлегенҽ 

тҥлҽҥсез 

файдалану 

хокукы 

туктатылган зат 

Дҽҥлҽт яки 

муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен 

алынган җир 

кишҽрлеге 

урынына бирелҽ 

торган җир 

кишҽрлеге 

Дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 

җир кишҽрлеген алу турында килешҥ 

яисҽ җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль ихтыяҗлар ҿчен тартып 

алынган суд карары 

* Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенең кадастр паспорты яисҽ 

соратып алына торган җир кишҽрлеге 

турында кадастр ҿземтҽсе 

Сатып алына торган җир кишҽрлегенҽ 

хокуклар турында яисҽ кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар 

турында ЕГРПда соратып алына торган 

белешмҽлҽрнең булмавы турында 

хҽбҽрнамҽ турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булып 

торуы турында ЕГРЮЛ дан ҿземтҽ 

 

<1> Документлар тҿп нҿсхҽдҽ (Документлар һҽркем файдалана алырлык булса) яки җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза 

кабул итҥче башкарма хакимият органының яисҽ җирле ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты раслаган кҥчермҽлҽрдҽ тапшырыла 

(кҥчермҽлҽрендҽ). 



<2> Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2001, N 44, 4147; 2014, № 26, ст.3377. 

<3> "*" символы белҽн билгелҽнгҽн документлар, дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ итҥгҽ 

вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек юлы белҽн соратып алына. 

 

 

 



Кушымта №6 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр эзлеклелеге Блок-схемасы
Заявитель подает заявление о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

предоставляет документы в 

соответствии с п. 2.5

Заявление и 

документы

Специалист Палаты  проверяет 

документы в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п. 2.8 настоящего Регламента. Документы 

соответствуют 

требованиям

Специалист Палаты 

регистрирует заявления и 

документы 15 мин. (в день 

поступления)

Да

Зарегистрированное 

заявление и 

документы

Специалист Палаты проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента 

Специалист Палаты уведомляет 

заявителя о наличии препятствий 

для регистрации заявления и 

возвращает ему документы с 

письменным объяснением 

содержания выявленных 

оснований для отказа в приеме 

документов

Нет

Возвращенные 

заявителю 

документы

Специалист Палаты на 

основании документа  готовит, 

регистрирует, утверждает в 

установленном порядке 

договор и выдает заявителю

Выданный договор 

или письмо об отказе

Запрос о 

предоставлени

и сведений 

Специалисты поставщиков 

данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 

(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 

(сведени)

Специалист Палаты готовит 

проект документа

Специалист 

Палаты 

готовит письмо 

об отказе

Письмо об 

отказе

Проект документа

Председатель Палаты 

согласовывает проект 

документа

Согласованный 

проект документа 

Руководитель Исполкома 

подписывает документ 

Подписанный 

документ или письмо 

об отказе 

Специалист Палаты определяет 

необходимость запроса 

документов через систему  

межведомственного  

электронного взаимодействия 

запросы 

Необходимо  

запросить 

документы

Нет Специалист Палаты направляет 

запросы

Да

Документы 

(сведения) или 

уведомление 

об отсутствии 

документов 

(сведений)

Основания для 

отказа отсутствуют?
Отсутствует Имеется

  



Кушымта №7 

                                                                                       Татарстан Республикасы  

__________муниципаль районы  

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ   

__________________________ 

 

                                                     Техник хаталар тҿзҽтҥ турында 

                                                                        Гариза 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ исеме) 

Язылган:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълҥматлар:___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Кертелгҽн техник хатаны тҿзҽтергҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.  

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгҽн 

очракта мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:________________; 

расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта җибҽрҥендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча: 

________________________________________________________________. 

Шҽхсҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси 

мҽгълҥматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (ҥзгҽртҥ), куллану, тарату 

(шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, (шулай ук шҽхси 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп) мин 



тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ 

кертеп, раслыйм. 

Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк 

кертелгҽн мҽгълҥматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар 

(документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес 

мҽгълҥматлар бар.  

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча 

сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)           (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта  
(белешмҽ)  

  

 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы 

вазыйфаи затлар реквизитлары, 
 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 8(84379)2-12-67 V.Timiryaev@tatar.ru 

Башкарма комитет эшлҽре 
идарҽчесе 

8(84379)2-26-13 Alfiya.Mingasova@tatar.ru 

Палата рҽисе 8(84379)2-19-35 Lyubov.Potapova@tatar.ru 

  
 
 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башлык  8(84379)2-18-39 sovet@tatar.ru 

 
 

 


