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Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торглар үткәрмичә генә сату буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында 

 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 

27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, 

«Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнары тарафыннан 

дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең административ регламентларын эшлҽҥ һҽм раслау 

тҽртибен раслау турында һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

аерым карарларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында» 2010 елның 2 ноябрендҽге 880 

номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына таянып, 

Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

БИРҼ: 

1. Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген торглар ҥткҽрмичҽ генҽ сату 

буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентын (1 нче кушымта) 

расларга. 

2. Ҽлеге карарны ТР Мҿслим муниципаль районының рҽсми сайтында 

(http://muslumovo.tatarstan.ru/) бастырып чыгарырга. 

3. Мҿслим муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасына ҽлеге административ регламентны «Интернет» мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ Татарстан Республикасы муниципаль районының 

(шҽһҽр округының) рҽсми сайтында урнаштыруны биш эш кҿне эчендҽ тҽэмин 

итҽргҽ. 

          4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы Рҽисенҽ йҿклҽргҽ.  

 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе  

вазыйфаларын башкаручы                                                          И. Х. Әхмәтов   
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Татарстан Республикасы  

Мҿслим муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

 «___» _____________ 201_  

____ номерлы карарына  

Кушымта  

 

Муниципаль милектәге җир кишәрлеген торглар үткәрмичә генә сату буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты 

 

 1. Гомуми нигезләмәләр  

 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга 

таба – Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сатудан (алга таба – 

муниципаль хезмҽт) башка гына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм 

тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмәт алучылар (алга таба - мӛрәҗәгать итүче): Россия 

Федерациясе Җир кодексының 39.3 ст. 2 пунктында санап үтелгән физик һәм 

юридик затлар (№1 кушымта). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль 

районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) 

тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Мҿслим авылы, Пушкин ур., 41 

Эш графигы:  

Дҥшҽмбе – җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;  

тҿшке аш: 12.00 дҽн 13.00 гҽ кадҽр; 

шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре. 

Белешмҽ ҿчен телефон: 8 (855556) 2-54-50.  

Керҥ шҽхесне раслаучы документлар буенча. 

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

«Интернет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: 

http://muslumovo.tatarstan.ru. 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш 

графигы турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин: 

1) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт 

турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматлы стендлар ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен мҽгълҥмат; стендларда урнаштырылган мҽгълҥмат ҽлеге 

Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда (пунктчаларда) 

булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала; 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында 

(http://muslumovo.tatarstan.ru); 

http://muslumovo.tatarstan.ru/
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3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр) 

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

5) Палатада: ____________  

Телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – шҽхсҽн яки телефон буенча; 

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша, электрон – электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитеты белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен биналарда мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ 

ГК) ( , 05.12.1994, № 32, 3301 ст.); 

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

номерлы Федераль закон (алгатаба – РФ ҖК) (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба 

131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыентыгы, 06.10.2003, №40, 3822 

ст.); 

«Кҿндҽшлекне яклау турында» 2006 елның 26 июлендҽге 135-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба-135-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары 

җыентыгы, 31.07.2006, № 31 (1 бҥлек), 3434 ст.); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 

№ 210-ФЗ Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ 

законнары җыентыгы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.); 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 ел, № 762 боерыгы 

белҽн «Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре 

урнашу схемасын ҽзерлҽҥгҽ талҽплҽрне һҽм территориянең кадастр планында җир 

кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре урнашу схемасын электрон документ формасында 

ҽзерлҽгҽндҽ территориянең кадастр планында урнаштыру схемасын, җир 

кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасы 

формасын раслау турында», ҽзерлек документ формасында башкарыла» (алга таба 

762 номерлы боерык) (рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 

http://www.pravo.gov.ru 18.02.2015,); 

Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «Сатуларны ҥткҽрмичҽ генҽ җир 

кишҽрлеге алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында» 

2015 елның 12 гыйнварындагы 1 номерлы боерыгы (алга таба-1 номерлы боерык) 

(хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru  

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


4 

 

1998 елның 10 июлендҽге 1736 номерлы (алга таба – ТР ҖК) Җир кодексы 

(Республика Татарстан, № 10-11, 22.01.2005); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ЗРТ 

номерлы ТР Законы) (Республика Татарстан, № 155-156, 03.08.2004); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Сатулар ҥткҽрмичҽ 

сатып алынулары гамҽлгҽ ашырыла торган Татарстан Республикасы милкендҽ 

булган җир кишҽрлеклҽренең яисҽ дҽҥлҽт милке чиклҽре билгелҽнмҽгҽн җир 

кишҽрлеклҽренең бҽясен билгелҽҥ тҽртибен раслау турында» 2015 ел, 11 июнь, 432 

нче карары белҽн расланган  (алга таба – Тҽртип) (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары һҽм боерыклары, республика башкарма хакимият 

органнары норматив актлары җыентыгы, 26.06.2015, №47-48, ст.1619); 

Мҿслим муниципаль район Советының 2012 елның 30 маенда кабул ителгҽн 

84 номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы 

Мҿслим муниципаль районы Уставы; 

Мҿслим муниципаль районы Советы карары белҽн расланган 2005 елның 5 

декабрендҽге 3 номерлы Мҿслим муниципаль районы Башкарма комитеты турында 

нигезлҽмҽ (алга таба – БК турында Нигезлҽмҽ); 

Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында 2006 елның 11 февралендҽге 33 номерлы Совет 

карары (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ) белҽн расланган Нигезлҽмҽ 

нигезендҽ. 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 

торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 

ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 22.12.2012 №1376 карары белҽн расланган «Дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру 

кагыйдҽлҽрен раслау турында»гы карарына таянып, муниципаль районы шҽһҽр яки 

авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе 

(офис); 

техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн 

һҽм документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) 

дҿреслеккҽ туры килмҽве (язудагы хата, ялгыш басылу, грамматик яки арифметик 

хата) аркасында килеп чыккан хата. 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – 

гариза) нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау нигезлҽнҽ 

(27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст. 2 пункты). Гариза стандарт 

бланкта (2 нче кушымта) тутырыла. 
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына 

таләпләр исеме 

Стандарт таләпләре эчтәлеге 

Хезмәт күрсәтүне яки 

таләпне билгели торган 

норматив акт 
2.1. Муниципаль хезмҽтнең 

исеме 

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сатулашу 

ҥткҽрмичҽ сату 

РФ ҖК 39.3; 

Палата турында Нигезлҽмҽ 

2.2. Турыдан-туры 

муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ 

башкарма-боеру органы 

исеме 

Палата  Палата турында Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 

тасвирламасы 

     1. Җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе (3 нче 

кушымта), җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты 

(4 нче кушымта). 

2. Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат 

РФ ҖК; 

Палата турында Нигезлҽмҽ 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ вакыты, шул 

исҽптҽн муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ 

зарурлыгын исҽпкҽ алып, 

Россия Федерациясе 

законнары белҽн каралган 

очракта муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору 

срогы 

Гариза алынганнан соң 12 кҿн
1
 эчендҽ җир 

кишҽрлеген милеккҽ бирҥ турында Карар кабул итҥ. 

 Кул куелган килешҥне акча кҥчерҥ турындагы 

белешмҽлҽр алынганнан соң бер кҿн эчендҽ бирҥ. 

     Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан акча кҥчерҥ ҿчен 

сарыф ителгҽн вакыт муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

вакытына керми. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып 

тору каралмаган 

   

2.5. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 1) гариза; РФ ҖК 

                                                 
1Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып 

билгелҽнгҽн. Административ процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ. 
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ҿчен, шулай ук дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен 

кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булып 

торган хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ 

ҿчен, закон яки башка 

норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле, гариза 

бирҥче тапшырырга тиешле 

документларның тулы 

исемлеге, гариза бирҥче 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе. 

2) шҽхесне раслаучы документлар; 

3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслый торган Документ 

(ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

   4) Территориялҽрнең кадастр планында җир 

кишҽрлеген урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр 

җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм чиклҽрендҽ 

җир участогы тҿзҥ каралган территорияне межалау 

проекты расланмаган булса). 

 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелҽ торган 

ҿстҽмҽ документлар исемлеге, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн 

файдаланучының категориясенҽ карап, №6 

Кушымтада китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын 

гариза бирҥче Башкарма комитетта шҽхси 

мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ ала ала. Бланкның электрон 

формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында 

урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушып бирелҽ торган документлар 

гариза бирҥче тарафыннан кҽгазьдҽ тҥбҽндҽге 

ысулларның берсе белҽн тапшырылырга 

(җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

Шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш иткҽн зат); 

Почта аша. 

  Гариза һҽм документлар гариза бирҥче 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон 

имза белҽн кул куелган электрон документ 

рҽвешендҽ, гомуми керҥле мҽгълҥмати-

телекоммуникацион челтҽр, шул исҽптҽн «Интернет» 

мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽре һҽм дҽҥлҽт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нче номерлы Боерык 
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һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша 

тапшырылырга мҿмкин. 

2.6. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

ҿчен норматив-хокукый 

актлар нигезендҽ кирҽкле, 

дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм 

башка оешмалар 

карамагында булып, гариза 

бирҥче тапшыруга хокуклы 

булган документларның 

тулы исемлеге, шулай ук 

гариза бирҥчелҽр 

тарафыннан аларны алу 

ысуллары, шул исҽптҽн, 

электрон формада, аларны 

тапшыру тҽртибе; ҽлеге 

документлар алар 

карамагында булган дҽҥлҽт 

органы, җирле ҥзидарҽ 

органы яки оешма. 

Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына 

торган документлар исемлеге, хезмәт алучыларның 

категориясенә карап, №6 Кушымтада китерелгән. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 

документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе 

ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар 

карамагында булган югарыда аталган 

документларны талҽп итҥ тыела. 

Гариза бирҥченең югарыда кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган документларны 

тапшырмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тартуга нигез булып тормый. 

1 нче номерлы Боерык 

2.7. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ 

ҿчен талҽп ителгҽн һҽм 

дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥче 

башкарма орган тарафыннан 

тормышка ашырыла торган 

норматив хокукый актларда 

каралган очракларда 

килештерҥ зарури булган 

дҽҥлҽт хакимияте органнары 

(җирле ҥзидарҽ органнары) 

Муниципаль хезмәтләрне килештерү таләп ителми  
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һҽм аларның структур 

бҥлекчҽлҽре исемлеге 

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 кушып бирелҽ торган 

документларда килешенмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның 

эчтҽлеген аңлатырга мҿмкинлек бирми торган җитди 

зыяннар бар; 

4) Тиешле органга документлар тапшырмау 

 
 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥне туктатып тору 

яки баш тарту ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр 

каралмаган. 

Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

җир законнары нигезендҽ торгларны ҥткҽрмичҽ генҽ 

җир кишҽрлеге сатып алу хокукына ия булмаган зат 

мҿрҽҗҽгать итсҽ; 

2) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (срогы 

чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, 

гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында 

бирелгҽн булса (җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза 

белҽн ҽлеге хокукларга ия булган кеше мҿрҽҗҽгать 

итҥ яки РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктның 10 

пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында 

гариза бирелгҽн очраклардан тыш); 

3) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге коммерцияле 

булмаган гражданнар тарафыннан шҽхси торак тҿзҥ 

 

РФ ҖК 39.16 ст. 
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максатларында яшелчҽчелек, бакчачылык, дача 

хуҗалыгын алып бару яисҽ индивидуаль торак 

тҿзелеше максатларында территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ булганда, (җир кишҽрлеге гомуми 

файдаланудагы мҿлкҽткҽ караса, ҽлеге коммерцияле 

булмаган оешма яисҽ ҽлеге коммерцияле булмаган 

оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ 

очракларыннан тыш); 

4) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегендҽ гражданнарга яки 

юридик затларга караган бина, корылма, тҿзелеп 

бетмҽгҽн объект урнашкан булса; ( РФ ҖК 39,36 ст. 3 

п. каралган объект җир кишҽрлегендҽ сервитут 

шартларында яки җир кишҽрлегендҽ урнашкан 

корылма (шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган 

корылма) булган очраклардан тыш һҽм бу рҿхсҽт 

ителгҽн файдалануы яки җир участогы бирелҥ 

турындагы гариза белҽн ҽлеге биналарның, 

корылмаларның, тҿзелеп бетмҽгҽн объектның 

милекчесе мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ җир участогыннан 

файдалануга комачауламаса. 

5) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегендҽ дҽҥлҽт яки 

муниципаль милеккҽ караган бина, корылма, тҿзелеп 

бетмҽгҽн объект булса; корылма (шул исҽптҽн 

тҿзелеше тҽмамланмаган корылма) сервитут 

шартларында җир кишҽрлегендҽ урнаштырылу яисҽ 

җир участогы бирелҥ турында гариза белҽн ҽлеге 

биналарның, корылмаларның, ҽлеге тҽмамланмаган 

тҿзелеш объектының хуҗасы мҿрҽҗҽгать итҥ 

очрагыннан тыш.; 
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6) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир участогы ҽйлҽнештҽн 

алынган яисҽ ҽйлҽнештҽн чиклҽнгҽн булып тора һҽм 

аны бирҥ җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт ителми; 

7) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яки муниципаль 

ихтыяҗлар ҿчен резервланган булып тора шушы 

очракта, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген 

милеккҽ бирҥ, даими (вакыты чиклҽнмҽгҽн) 

файдалануга бирҥ яки җир кишҽрлеген арендага җир 

кишҽрлеген резервлау турындагы карарның гамҽлдҽ 

булу срогыннан артып киткҽн вакытка тҥлҽҥсез 

файдалануга (резервлау максатларында җир 

кишҽрлеге бирҥ очракларыннан тыш) мҿрҽҗҽгать 

иткҽндҽ; 

8) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир участогы, аңа карата башка зат 

белҽн территорияне ҥстерҥ турында тҿзелгҽн килешҥ 

территориясе чиклҽрендҽ урнашкан (мондый җир 

кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылма һҽм  тҿзелеп 

бетмҽгҽн тҿзелеш объектының хуҗасы яки мондый 

җир участогының хуҗасы җир кишҽрлеге бирҥ 

турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ 

очракларыннан тыш); 

9) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир участогы, аңа карата башка зат 

белҽн территорияне ҥстерҥ турында тҿзелгҽн килешҥ 

территориясе чиклҽрендҽ яки җир кишҽрлеге башка 

зат белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ 

турында килешҥ тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн 
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тҿзелгҽн җирдҽ урнашкан (мондый җир кишҽрлеге 

федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ 

ҽһҽмияттҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге 

объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм ҽлеге 

объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мондый җир 

кишҽрлеген бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать 

итҥ очракларыннан тыш); 

10) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге , аңа карата 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында 

килешҥ яки тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында 

килешҥ тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документ нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны 

яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн,      (җир кишҽрлеген арендага бирҥ 

турында гариза бн  объектларны тҿзҥ йҿклҽмҽсен 

кҥздҽ тота торган территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ яисҽ тҿзелгҽн 

территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн зат 

мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш); 

11) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы 

булып тора, аны ҥткҽрҥ турында хҽбҽр РФ Җир 

кодексының 39.11 статьясындагы 19 пункты 

нигезендҽ урнаштырылган; 

12) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ ҖК 39.11 

статьясындагы 4 пунктының 6 пунктчасында 

каралган аны сату буенча аукцион яки аренда 
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килешҥе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында 

гариза керде (мондый җир участогы РФ ҖК 39.11 

статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы нигезендҽ 

тҿзелгҽн һҽм вҽкалҽтле орган РФ ҖК 39.11 

статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽр 

буенча ҽлеге аукционны ҥткҽрҥдҽн баш тарту 

турында Карар кабул итмҽгҽн булса); 

13) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ ҖК 39.18 

статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ , 

шҽхси ярдҽмче хуҗалык, бакчачылык, дача 

хуҗалыгы алып бару яки крестьян (фермер) 

хуҗалыгы тарафыннан эшчҽнлек башкару ҿчен 

индивидуаль торак тҿзелешенҽ җир кишҽрлеге бирҥ 

турында хҽбҽрнамҽ бастырып чыгарылды һҽм 

урнаштырылды 

14) җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану, 

линияле объектны территорияне планлаштыру 

проекты нигезендҽ урнаштыру очракларыннан тыш, 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген куллану 

максатларына туры килми; 

15) РФ ҖК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10 

пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында 

гариза бирелгҽн очракта, соратып алына торган җир 

кишҽрлеге Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 

тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ оборона һҽм 

куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм 

кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча 

файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре 

исемлегенҽ кертелмҽгҽн. 
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16) гражданнар тҿзегҽн коммерцияле булмаган 

оешманың яшелчҽчелек, бакчачылык алып бару ҿчен 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенең мҽйданы федераль 

закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн артып 

киткҽндҽ; 

17) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территориаль 

планлаштыруның расланган документлары һҽм (яки) 

территорияне планлаштыру буенча расланган 

документлар нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге 

объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны 

яисҽ 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, 

корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм ҽлеге 

биналар, корылмалар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле булмаган зат 

җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн 

мҿрҽҗҽгать итте; 

19) кҥрсҽтелгҽн хокук рҽвешендҽ җир кишҽрлеге 

бирҥ рҿхсҽт ителми; 

20) гаризада аны бирҥ турында кҥрсҽтелгҽн җир 

кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре 

билгелҽнмҽгҽн; 

21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ 
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кертелмҽгҽн; 

22) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне 

алдан килештерҥ турында Карар кабул ителде, 

гамҽлдҽ булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге 

бирҥ турындагы гариза белҽн бу карарда 

кҥрсҽтелмҽгҽн башка зат мҿрҽҗҽгать итте; 

23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яки мунгиципаль 

ихтыяҗлар ҿчен алынса, һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн 

мондый җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый җир 

участогы тартып алынган максатларга туры килми 

(мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥпфатирлы 

йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки 

реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле 

рҽвештҽ дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен 

алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш); 

24) кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы 

гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽре 

«Кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастры турында»  

Федераль законы нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш; 

25) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы, җир 

кишҽрлегенең урнашу схемасында, территорияне 

межалау проектында, яисҽ урнашу урыны, чиклҽре, 

мҽйданы һҽм урман кишҽрлеклҽренең башка санлы 

һҽм сыйфатлы характеристикалары турында проект 

документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданыннан артып 

китҽ, (алар нигезендҽ мондый җир кишҽрлеге ун 

проценттан артыкка тҿзелгҽн) 

2.10. Муниципаль хезмҽт Муниципаль хезмәт бушлай бирелә  
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кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган 

дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ 

башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, 

кҥлҽме һҽм нигезлҽре 

2.11. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 

мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 

кҥрсҽткҽн ҿчен тҥлҽҥ алу 

тҽртибе, кҥлҽме һҽм 

нигезлҽре (мондый тҥлҽҥ 

кҥлҽмен исҽплҽҥ 

методикасы турындагы 

мҽгълҥматны да кертеп) 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп 

ителми 

 

2.12. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм мондый 

хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен 

алганда чират кҿтҥнең 

максималь вакыты 

Чират булган очракта муниципаль хезмәт алуга 

гариза бирү – 15 минуттан да артмый. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда, 

чиратның максималь кӛтү вакыты 15 минуттан 

артмаска тиеш. 

 

2.13. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать 

итҥченең гарызнамҽсен 

теркҽҥ вакыты (шул исҽптҽн 

электрон формада). 

Гариза кергҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ. 

Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон рҽвештҽ кергҽн 

запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял (бҽйрҽм) 

кҿнендҽ теркҽлҽ. 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтелҽ торган 

бҥлмҽлҽргҽ, мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽрне кҿтеп тору һҽм 

кабул итҥ урынына, шул 

исҽптҽн инвалидларны 

социаль яклау турында 

Дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтелҥ янгынга каршы 

система һҽм янгын сҥндерҥ системасы 

урнаштырылган, документлар тутыру ҿчен кирҽкле 

җиһазы һҽм мҽгълҥмати стенд куелган бҥлмҽлҽрдҽ 

башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин 
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Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ 

кҥрсҽтелгҽн объектларның 

инвалидлар ҿчен 

ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ, 

мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 

тҽртибе турында визуаль, 

текст һҽм мультимедиа 

мҽгълҥматларын урнаштыру 

һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ карата 

талҽплҽр 

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. Дҽҥлҽт хезмҽтенең 

мҿмкинлек һҽм сыйфат 

кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн, 

дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтелгҽндҽ, гариза 

бирҥченең вазифаи затлар 

белҽн аралашулары саны 

һҽм аларның дҽвамлылыгы, 

дҽҥлҽт хезмҽтен дҽҥлҽт 

хезмҽтлҽре һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче 

купфункцияле ҥзҽктҽ, 

дҽҥлҽт хезмҽтлҽре һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥче кҥпфункцияле 

ҥзҽкнең ерактагы эш 

урыннарында алу 

мҿмкинлеге, дҽҥлҽт хезмҽте 

кҥрсҽтҥнең барышы 

турында мҽгълҥматны алу 

Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен 

мҿмкин булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

КФҤ бинасының җҽмҽгать транспортыннан 

файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашуы; 

гариза бирҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ 

торган кирҽкле сандагы белгечлҽр һҽм биналар булу; 

мҽгълҥмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге 

мҽгълҥмат ресурсларында, дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары 

турында тулы мҽгълҥмат булу. 

инвалидларга башка затлар белҽн беррҽттҽн 

хезмҽт алуга комачаулаучы каршылыкларны җиңеп 

чыгуда ярдҽм кҥрсҽтҥ. 

Дҽҥлҽт хезмҽтенең сыйфаты кҥрсҽткечлҽре 

тҥбҽндҽгелҽрнең булмавыннан гыйбарҽт: 

документлар кабул итҥ һҽм бирҥ ҿчен чиратлар; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 
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мҿмкинлеге (шул исҽптҽн 

мҽгълҥмат-коммуникация 

технологиялҽрен 

файдаланып). 

шикаятьлҽр; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 

ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ карата 

шикаятьлҽр. 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

алганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 

затның да, мҿрҽҗҽгать итҥченең дҽ бер тапкыр ҥзара 

хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлек 

озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 

кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (Алга таба – КФҤ) 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤнең ерак эш 

урыннарында консультация, документларны кабул 

итҥ һҽм бирҥ белҽн КФҤ белгече шҿгыльлҽнҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 

мҽгълҥмат гариза бирҥче тарафыннан муниципаль 

район сайтында алынырга мҿмкин 

(http://muslumovo.tatarstan.ru); 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 

порталында (http://uslugi.tatarstan.ru), 

КФҤтҽ. 

2.16. Электрон формада 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне электрон формада 

алу тәртибе турында консультацияне Интернет-кабул 

итү бүлмәсе аша яисә Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 

алырга мӛмкин. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны 

электрон формада бирү законда каралган очракта, 

 

http://muslumovo.tatarstan.ru/
http://uslugi.tatarstan.ru/
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гариза Татарстан Республикасы дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр Порталы аша (http://uslugi. 

tatar.ru/ ) яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

бердҽм порталы (http:// www.gosuslugi.ru/) аша 

бирелҽ. 

http://www.gosuslugi.ru/
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару 

сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон 

формада административ процедураларны үтәү үзенчәлекләре, шулай ук 

күпфункцияле үзәкләрдә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәгенең ерак эш урыннарында дәүләт һәм муниципаль 

процедураларны үтәү үзенчәлекләре 
 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽртҽртибен тасвирлау 

 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) мҿрҽҗҽгать итҥчене консультациялҽҥ; 

2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ; 

5) килешҥ тҿзҥ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

бирҥ. 

3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ. 

 

3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче Палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта 

аша муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать 

итҽргҽ хокуклы. 

Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен 

тҽкъдим ителҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр 

буенча консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 

итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документация 

формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр. 

 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ. 

 

3.3.1. Гариза бирҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша, КФҤнең ерактан торып 

эш урыны аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмачага риза бирҽ һҽм ҽлеге 

регламентның 2.5 пункты нигезендҽ палатага документлар тапшыра.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада гариза палатага 

электрон почта яки Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон формада 

алынган гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

3.3.2. Гаризалар кабул итҥ палатасы белгече: 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгели;  

гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 
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ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҽ; 

тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҽ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерҥ, документларда чистартулар, 

ҿстҽҥлҽр, сызылган сҥзлҽр һҽм башка тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Искҽрмҽлҽр булмаган очракта, Палата белгече тҥбҽндҽгелҽрне башкара: 

махсус журналда гаризаны кабул итҽ һҽм терки; 

гариза бирҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең  датасы һҽм вакыты турында, бирелгҽн керҥ номеры һҽм 

документларны кабул итҥ кҿне тамгасы белҽн тапшыра;  

гаризаны Палата җитҽкчесенҽ карауга җибҽрҽ. 

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, палата 

белгече, документларны кабул итҥне алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны 

теркҽҥ ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул 

итҥдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, 

документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризалар һҽм документлар 15 минут эчендҽ кабул ителҽ; 

гариза, гариза кергҽннҽн соң, бер кҿн эчендҽ теркҽлҽ. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтарылган 

Документлар. 

3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм Палата 

белгеченҽ җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽрен формалаштыру һҽм җибҽрҥ. 

 

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша 

ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына торган документлар (белешмҽлҽр) 

бирҥ турындагы сорауларны электрон формада җибҽрҽ. Документлар (белешмҽлҽр) 

исемлеге хезмҽт алучыларның категориясенҽ карап билгелҽнҽ (3 нче кушымта). 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар. 

3.4.2. Мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр, ведомствоара электрон 

хезмәттәшлек системасы аша кергән мӛрәҗәгатьләр нигезендә, соратып алына 

торган документларны (мәгълүматны) тапшыралар яисә муниципаль хезмәт күрсәтү 

ӛчен кирәкле документ һәм (яки) мәгълүматның булмавы турында хәбәрнамәләр 

җибәрәләр (алга таба – баш тарту турында белдерү кәгазе). 
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Ҽлеге пунктча белҽн билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ 

ашырыла: 

Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш 

кҿненнҽн дҽ артык тҥгел; 

калган тҽэминатчылар буенча-органга яки документ һҽм мҽгълҥмат бирҥче 

оешмага ведомствоара соратып алу килгҽн кҿннҽн соң биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр дҽ 

ведомствоара талҽпкҽ җавап ҽзерлҽҥ 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. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яисҽ Палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен әзерләү 

 

3.5.1. Палата белгече кергән мәгълүматлар нигезендә 

сатуларны үткәрмичә генә (алга таба – килешү) җир кишәрлеге бирү турында 

килешү проектын яки муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат 

проектын (2.19 пунктында каралган нигезләр булганда) әзерли. Баш тарту 

сәбәпләрен күрсәтә;  

документ проектын билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерә; 

ҽзерлҽнгҽн документларның проектны килештерҥ процедураларын 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкара; 

килешү проектын яки кул куюдан баш тарту турында хат проектын палата 

җитәкчесенә (затка, аларга вәкаләтле вәкилгә) җибәрә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар сорауларга җаваплар килгән 

кӛнне гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: палата җитәкчесенә (затка, аларга вәкаләтле 

вәкилгә) имзага җибәрелгән документ проекты. 

3.5.2. Палата җитҽкчесе (зат, аларга вҽкалҽтле вҽкил) килешҥ яки баш тарту 

турында хат имзалый. Килешҥ палатаның мҿһере белҽн раслана. Кул куелган 

документ Палата белгеченҽ җибҽрелҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура проект раслау ҿчен документ 

кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ яки җир участогы бирҥдҽн баш 

тарту турында хат. 

3.5.3. Палата Белгече: 

килешүне яки баш тарту турында хат терки; 

мӛрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) гаризада күрсәтелгән элемтә ысулын 

кулланып муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итә, 

рәсмиләштерелгән килешү яисә баш тарту турында хат бирү датасын һәм вакытын 

хәбәр итә. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар документка Палата җитәкчесе 

тарафыннан кул куелган кӛнне  (зат, аларга вәкаләтле вәкил)  гамәлгә ашырыла. 
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Процедураларның нәтиҗәсе: мӛрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында хәбәр итү. 

3.6. Килешү тӛзү һәм гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен 

бирү 

3.6.1. Палата Белгече: 

җир кишҽрлеген милеккҽ тапшыру килешҥен ҽзерли (алга таба – килешҥ); 

килешҥ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый; 

теркҽҥ журналында палата рҽисе кул куйган килешҥне терки; 

гариза бирҥчегҽ имза астында килешҥ бирҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар 

биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ. 

3.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап счетына акча 

(килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн сумма) кҥчерҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар килешҥ теркҽлгҽннҽн соң 10 кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥчерелгҽн акча. 

3.6.3. Палата белгече акча кҥчерҥ турында мҽгълҥмат алганнан соң, җир 

кишҽрлеген кабул итҥ - тапшыру актын ҿч нҿсхҽдҽ тҿзи. Гариза бирҥчегҽ имзалау 

ҿчен җир кишҽрлеген кабул итҥ - тапшыру актының 3 нҿсхҽсен бирҽ. Актка кул 

куйганнан соң җир кишҽрлеген сату-алу килешҥенең 3 нҿсхҽсен, җир кишҽрлеген 

кабул итҥ-тапшыру актының 3 нҿсхҽсен бирҽ. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедуралар, мӛрәҗәгать итүче килгән кӛнне 

чират тәртибендә, 15 минут эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ һҽм кабул итҥ-

тапшыру акты. 

 

3.7. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ. 

 

3.7.1. Гариза бирҥче КФҤтҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен КФҤнең ерактагы эш 

урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.7.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

3.7.3. КФҤтҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен документлар алганда процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽтнең нҽтиҗҽсе КФҤкҽ җибҽрелҽ. 

  

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ. 

 

3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник 
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хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче Палатага тапшыра:  

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 6); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе 

буларак бирелгҽн документ; 

юридик кҿчкҽ ия, техник хаталар булуын таныклаучы документлар. 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торучы документта кҥрсҽтелгҽн 

мҽгълҥматлардагы техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза бирҥче (аның вҽкиле) 

шҽхсҽн ҥзе яки почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки КФҤ аша җибҽрелҽ. 

3.8.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны 

тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушып бирелгҽн документлар белҽн гаризаны 

терки һҽм аларны Палатага тапшыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: палата 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 3.5-3.6 

пунктлары белҽн каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) техник хата булган документның оригиналын алу белҽн 

шҽхсҽн ҥзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта 

аша) юлы белҽн документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ . Ҽлеге пунктчада 

билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы 

кызыксынган заттан хата турында гариза алынганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Муниципаль хезмәтләр күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм 

формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулы һҽм сыйфатлы булуын контрольдҽ 

тоту мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ 

органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып тҥбҽндҽгелҽр торалар: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып, проектларны визалау тора; 
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2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тикшерҥ.  

Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты яки 

еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. 

Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы тикшерҥлҽр) 

белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яки мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате 

буенча карала ала. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең 

башкарылуын контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру максатларында Палата 

җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр 

тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар 

тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль Палата рҽисе, 

шулай ук Палата белгечлҽре тарафыннан башкарыла.  

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр хокукларын бозу 

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 

гамҽллҽрне вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ (гамҽлгҽ ашырыла) 

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

муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥне тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Палата 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, актуаль 

һҽм дҿрес мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

палата хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр тҽртиптҽ 

шикаять бирергҽ хокуклы. 
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Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге 

очракларда да: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза бирҥченең гарызнамҽсен теркҽҥ 

вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу; 

3) Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар, мҽгълҥматлар яки Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мҿслим муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган муниципаль хезмҽтлҽр ашыруын талҽп ит; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Мҿслим муниципаль районы норматив хокукый актлары 

белҽн каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 

5) Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту нигезлҽре федераль законнарда 

һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 

актларында, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган булса; 

6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

Мҿслим муниципаль районы норматив хокукый актларында каралмаган муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ тҥлҽҥ талҽп итҥ; 

7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн ялгышлыкларны һҽм хаталарны 

тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яки мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын 

яки тҽртибен бозу; 

9) Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып торганда – ҽгҽр федераль 

законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка 

норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда туктатып тору 

нигезлҽре каралмаган булса; 

10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, гариза бирҥченең талҽбе һҽм 

(яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документлар яисҽ мҽгълҥмат талҽп итҥе. 

5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаять язма рҽвештҽ кҽгазьдҽ яисҽ электрон формада бирелҽ. 

Шикаять "Интернет" челтҽрен кулланып, КФҤ аша почтадан, Мҿслим 

муниципаль районының рҽсми сайтын, (http://muslumovo.tatarstan.ru/ ) Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең бердҽм порталын 

(http://uslugi.tatar.ru/), Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең бердҽм 

порталын (http://www.gosuslugi.ru/) кулланып, шулай ук гариза бирҥченең шҽхси 

кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 

http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (булган 

очракта) кергҽн шикаять аны теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан документлар кабул итҥдҽн баш 

тарткан очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн яки җибҽрелгҽн 

опечаткаларны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн 

срогы бозылуга шикаять бирелгҽн очракта – аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне 

эчендҽ каралырга тиеш. 

5.4. Шикаять тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ алырга тиеш: 

1) карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ торган 

хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи заты яисҽ 

муниципаль хезмҽткҽрнең исеме; 

2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган 

очракта), физик затның яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр, мҿрҽҗҽгать итҥче юридик 

затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефонының номеры 

(номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап 

бирелергҽ тиешле почта адресы (булганда) ; 

3)  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ органның вазыйфаи заты яки 

муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять бирелҽ торган карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл 

кылмау) турында белешмҽлҽр; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, хезмҽт кҥрсҽтҥче орган 

вазифаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл 

кылмавы) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. 

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн шартларны раслый торган 

документларның кҥчермҽлҽре дҽ кушылырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа 

кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул 

ителҽ: 

1)  Кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн чыгару, дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥ 

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм ялгышларны 

тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый 

актларында алуы каралмаган тҥлҽҥлҽрне кайтарып бирҥ рҽвешендҽ шикаять 

канҽгатьлҽндерелҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн 

соң килҥче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге 

буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мотивацияле җавап 

җибҽрелҽ. 

5.7. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн 

бетерҥ максатларында палата тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр 

турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр 
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һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ башкарылырга 

тиешле гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ. 

5.8. Шикаять мҿрҽҗҽгать итҥче җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ 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 яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук 

бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта, шикаятьлҽрне карау 

вҽкалҽте бирелгҽн вазыйфаи зат, хезмҽткҽр гамҽлдҽге материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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1 нче Кушымта 

 

Россия Федерациясе Җир кодексыннан Ӛземтә 

 

Статья 39.3. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен 

сатулар ҥткҽреп һҽм сатулар ҥткҽрмичҽ сату очраклары 

 

2. Сатулар ҥткҽрмичҽ сату башкарыла: 

1) ҥзе белҽн Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзҥ кодексына ярашлы рҽвештҽ 

территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн затка территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен арендага бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн ясалган җир 

кишҽрлеклҽре (территорияне экономик класслы торак тҿзҥ максатларында 

комплекслы ҥзлҽштерҥ турында килешҥ тҿзегҽн юридик затка территорияне шундый 

торак тҿзҥ максатларында комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен арендага бирелгҽн җир 

кишҽрлегеннҽн ясалган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш), шушы пунктның 2 һҽм 4 

подпунктлары бҥтҽнчҽ кҥздҽ тотмаса; 

2) гражданнар тҿзегҽн коммерциясез оешмага территорияне шҽхси торак тҿзҥ 

максатларында комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн ясалган 

җир кишҽрлеклҽре (тулай кулланыш милкенҽ кертелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн 

тыш), ҽгҽр моны шул коммерциясез оешма ҽгъзаларының гомуми җыелышы карары 

кҥздҽ тотса; 

3) гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн коммерцияле булмаган оешма ҽгъзаларына 

бакчачылык, яшелчҽчелек, дача хуҗалыгы алып бару ҿчен бирелгҽн җир 

кишҽрлегеннҽн барлыкка килгҽн җир кишҽрлеклҽре (гомуми файдаланудагы 

мҿлкҽткҽ кертелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш); 

4) гражданнар тҿзегҽн коммерциясез оешмага территорияне шҽхси торак тҿзҥ максатларында 

ҥзлҽштерҥ ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлеген бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ ясалган һҽм бу коммерциясез 

оешманың тулай кулланыш милкенҽ караган җир кишҽрлеклҽре;  
5) юридик затка дача хуҗалыгын алып бару ҿчен бирелгҽн һҽм гомуми 

файдаланудагы мҿлкҽткҽ караган җир кишҽрлеклҽрен бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка 

килгҽн җир кишҽрлеклҽре 

6) РФ ҖК 39.20 статьясында каралган очракларда биналар, корылмалар 

урнашкан җир кишҽрлеклҽрен милекчелҽренҽ; 

7) юридик затларның даими (сроксыз) куллануында булган җир кишҽрлеклҽре 

шул юридик затларга, ҽлеге Кодексның 39.9 статьясының 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн 

затлардан тыш; 

8) “Авыл хуҗалыгы максатындагы җирлҽрнең ҽйлҽнеше турындагы” федераль 

закон билгелҽгҽн очракларда, җир кишҽрлеклҽре крестьян (фермер) хуҗалыгына я 

авыл хуҗалыгы оешмасына; 

 9) авыл хуҗалыгы җитештерҥе ҿчен билгелҽнгҽн һҽм гражданга я юридик затка 

арендага бирелгҽн җир кишҽрлеклҽре шул гражданга я шул юридик затка, шул 

граждан я шул юридик зат белҽн аренда килешҥе тҿзелгҽн яисҽ җир кишҽрлеген 

арендалау килешҥе буенча хокук һҽм бурычлар андый җир кишҽрлеген тиешенчҽ 
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куллану шарты белҽн шул граждан я шул юридик зат шундый җир кишҽрлеген 

сатулашу ҥткҽрмичҽ сату-алу килешҥе тҿзҥ турында гаризаны ҽлеге җир кишҽрлеген 

арендалау килешҥенең срогы чыккан кҿнгҽ кадҽр биргҽн очракта шул гражданга я 

шул юридик затка тапшырылган мизгелдҽн алып ҿч ел ҥткҽч; 

10) җир кишҽрлеклҽре торак пункт, бакчачылык, дача хуҗалыгы чиклҽрендҽ 

шҽхси торак тҿзҥ, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен гражданнарга, ҽлеге 

Кодексның 39.18 статьясына ярашлы рҽвештҽ крестьян (фермер) хуҗалыгы алып 

бару ҿчен гражданнарга я крестьян (фермер) хуҗалыкларына. 
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Кушымта  №2 
 

Мҿслим муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасына 

___________________________________________________ 

(муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы исеме) 

(кемнҽн)_____________________________________________ 

(физик затлар ҿчен-шҽхесне раслаучы фамилиясе, исеме, 

атасының исеме (булган очракта), яшҽҥ урыны, документ 

реквизитлары, ИНН) 

____________________________________________________  

(юридик затлар ҿчен – исеме, урнашу урыны, оештыру-

хокукый формасы,ЕГРЮЛда, ОГРНда дҽҥлҽт теркҽве турында 

мҽгълҥмат) 

_____________________________________________________ 

(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен телефон 

номеры) 
 

 

Сату ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеген сату турында гариза 
Сездҽн ___________________ ______________________________________________________, 

 (РФ ҖК 39.3 ст. 2 п., 39.5 ст., 39.5 ст. 2 п., 39.6 ст. 2 п. яки 39.10 ст. 2 п. нигез кҥрсҽтелҽ). 

______________________________________________________________(сатулар  
(җир кишҽрлеген файдалануның максаты кҥрсҽтелҽ) 

ҥткҽрмичҽ, милеккҽ тҽэмин итҥегезне сорыйм. 

Җир кишҽрлеге мҽйданы ___________ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре белҽн кв. м. 

___________________, җир категориясеннҽн _______________, _______________адресы буенча 

урнашкан___________ муниципаль районы (шҽһҽр округы), торак пункт_________________ 

ур.________________ йорт ________.  

Ҿстҽмҽ мҽгълҥматлар (тҥбҽндҽ кҥрсҽтелгҽн шартлар булганда тутырыла): 

_____________________________________________________________________________________

_________  
ҽгҽр җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алына торган җир кишҽрлеге урынына бирелсҽ, дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар 

ҿчен җир кишҽрлеген алу турында карар реквизитлары; 

_____________________________________________________________________________________ 
җир кишҽрлеге ҽлеге документ һҽм (яки) ҽлеге проект белҽн каралган объектларны урнаштыру ҿчен бирелгҽн очракта территориаль планлаштыру 

документын һҽм (яки) территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары; 

_____________________________________________________________________________________ 
соратып алына торган җир кишҽрлеге тҿзелгҽн яисҽ аның чиклҽре ҽлеге карар нигезендҽ аныкланган очракта, җир кишҽрлеген бирҥне алдан 
килештерҥ турындагы 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 тҿзергҽ кирҽк булса һҽм чиклҽрендҽ җир 

участогы тҿзҥ каралган территорияне межалау проекты расланмаган булса). 

Юридик затлар: 
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1) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче 

исеменнҽн вҽкил эшли икҽн); 

2) Территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген урнаштыруның 

расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм чиклҽрендҽ җир 

участогы тҿзҥ каралган территорияне межалау проекты расланмаган булса). 

 
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту,үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси мәгълүматны иминләштерү, 

блоклау, юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү 

өчен кирәкле башка гамәлләргә (шул исәптән автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмәт 

күрсәтү максатларында, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан карарлар кабул итүне дә 

кертеп) үземнең һәм мин тәкъдим иткән шәхеснең ризалыгын раслыйм.   

Мина һәм мин тәкъдим иткән шәхескә кагылышлы, минем тарафтан кертелгән түбәндәге  

мәгълүматлар дөреслеген раслыйм. Гаризага кушып бирелгән документлар (документлар күчермәләре) 

Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта бу 

документлар гамәлдә һәм аларда дөрес белешмәләр.  

Миңа муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын бәяләү буенча телефон аша бирелгән сораштыруда 

катнашырга ризалыгымны бирәм:_______________________. 

 

    

 

 

(дата)  (имза)   (Ф.И.О.) 
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3 нче Кушымта 

  

 

Түбәндә китерелгән килешү үрнәк булып тора һәм анда күрсәтелгән 

кушымталар юк 

 

Җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе 

№ _____  

  

 _______________     «______» _______________20___ел 

 

Муниципаль район (шҽһҽр округы) Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы 

рҽисе ________________________, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган 

___________алга таба «Сатучы» дип аталучы, һҽм __________________________ , 

паспорт___________№________________,_____________________________________

____________________бирелгҽн, Россия Федерациясе, ___________________яшҽҥче,  

____________________алга таба «Сатып алучы», бергҽ «Яклар» дип аталучы, РФ 

Җир кодексының ________статьясы нигезендҽ, сатуларны ҥткҽрмичҽ генҽ җир 

кишҽрлеге бирҥ турында килешҥ тҿзеделҽр: 

 

 

1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ 

 

1.1. Сатучы тапшыра, ҽ сатып алучы ________________________ муниципаль 

районы муниципаль милкендҽге гомуми мҽйданы __________ кв. м булган җир 

кишҽрлеген (_____________________________________, ____________ җирлҽре  
                                                               (җирлекнең исеме)       

категориясе, ______:_____кадастр номеры белҽн, кадастр картасында (планда) 

кҥрсҽтелгҽн чиклҽрдҽ (1 нче кушымта) һҽм аның аерылгысыз ҿлеше булган, 

_____________________________ адресында урнашкан, _________________ 

___________________________ максатларда  җир кишҽрлеген ҥзенҽ кабул итҽ. 

 

2. КИЛЕШҤ БҼЯСЕ ҺҼМ ИСҼПЛҼҤ ТҼРТИБЕ 

 

2.1. Җир кишҽрлегенең бҽясе ______________________ сум тҽшкил итҽ.  

2.2. Тҥлҽҥ сатып алучы тарафыннан исҽп-хисап счетына башкарыла: № 

__________________ ______________________ БИК _______________________, 

КПП ________________, КБК __________________, ИНН _________________, 

алучысы – Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе Федераль 

казначылык идарҽсе (муниципаль районның (шҽһҽр округының) мҿлкҽти һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы) , ОКАТО _______________________ 

2.3. Тҥлҽҥ тулы кҥлҽмдҽ башкарыла  _______________________________ . 
                          (тҥлҽҥ срогы һҽм шартлары) 
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3. ҖИР КИШҼРЛЕГЕН ТАПШЫРУ 

 

3.1. Җир кишҽрлеге кабул итҥ-тапшыру акты буенча тапшырыла һҽм сатучыдан 

сатып алучыга кабул итҥ-тапшыру актына кул куйганнан соң тапшырылган дип 

санала. 

3.2. Җир кишҽрлеген тапшырганнан соң, аңа милек хокукы кҥчкҽнче, җир 

кишҽрлеге сатып алучы файдалануда тора. 

3.3. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукының кҥчҥе кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны 

һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы 

органда җир кишҽрлеге урнашкан урында мҽҗбҥри дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга 

тиеш. 

3.4. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукын кҥчҥне дҽҥлҽт теркҽве аның тулы 

тҥлҽвеннҽн соң башкарыла. 

 

4. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ 

 

4.1. Сатып алучы тҥбҽндҽгелҽрне ҥтҽргҽ тиеш: 

4.1.1. Җир кишҽрлегенең бҽясен ҽлеге килешҥнең 2 бҥлегендҽ билгелҽнгҽн 

кҥлҽмдҽ, тҽртиптҽ һҽм срокларда тулысынча тҥлҽргҽ кирҽк. 

4.1.2. Ҥз почта һҽм банк реквизитларының ҥзгҽрҥе турында, шулай ук оешма 

җитҽкчесен алмаштыру (юридик затлар ҿчен) турында сатучыга язмача хҽбҽр итҽргҽ. 

4.1.3. 7 (җиде) календарь кҿн эчендҽ, җир кишҽрлеге бҽясен тулысынча 

тҥлҽгҽннҽн соң, сатучыга тҥлҽҥне раслаучы документларны тапшырырга кирҽк: 

сатып алучының банк мҿһере белҽн расланган тиешле тҥлҽҥ алу кҥчермҽсе һҽм 

сатып алучы банкының баш бухгалтеры һҽм мҿһере белҽн расланган (Юридик затлар 

ҿчен) сатып алучының шҽхси счеты буенча ҿземтҽ. 

4.1.4. Ҥз хисабына җир кишҽрлегенҽ милек хокукын кҥчҥне дҽҥлҽт теркҽвенҽ 

алуны тҽэмин итҽргҽ һҽм сатучыга дҽҥлҽт теркҽве турындагы документларның 

кҥчермҽлҽрен тапшырырга. 

4.1.5. Дҽҥлҽт хакимиятенең тиешле органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары 

запрослары буенча җир кишҽрлегенең торышы турында мҽгълҥмат бирергҽ, килешҥ 

шартларын һҽм җир кишҽрлегеннҽн файдалануның билгелҽнгҽн тҽртибен тиешенчҽ 

ҥтҽҥне контрольдҽ тоту ҿчен кирҽкле шартлар тудырырга, шулай ук аларның 

вҽкиллҽренең җир кишҽрлегенҽ керҥ һҽм ҥтҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ. 

4.1.6. Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җир кишҽрлегенҽ хокукларны 

һҽм сервитутларны чиклҽҥдҽн килеп чыга торган талҽплҽрне ҥтҽргҽ. 

4.2. Сатучы бурычлы: 

4.2.1. Килешҥнең 4.1.3 пунктында саналган Документлар алынганнан соң 7 

(җиде) календарь кҿне эчендҽ һҽм җир участогы ҿчен бюджетка акча кергҽн кҿннҽн 

алып, сатып алучыга сату-алу килешҥен һҽм милек хокукын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу 

ҿчен кирҽкле документларны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырырга кирҽк. 
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4.2.2. Ҽлеге шартнамҽнең 2.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн реквизитларның ҥзгҽрҥе 

турында белешмҽлҽр алганда, сатып алучының мондый ҥзгҽреше турында язмача 

хҽбҽр итҽргҽ кирҽк. 

4.3. Ҽлеге Килешҥдҽ каралмаган якларның хокуклары, бурычлары һҽм 

җаваплылыгы гамҽлдҽге законнар нигезендҽ билгелҽнҽ. 

 

5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

5.1. Сатучы сатып алучы яки ҽлеге килешҥгҽ һҽм аның кушымталарына кергҽн 

башка органнар һҽм оешмалар тарафыннан бирелгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеккҽ 

туры килмҽвенҽ җаваплылык тотмый. 

5.2. Сатучы сатып алучы яки башка органнар һҽм оешмалар тарафыннан 

бирелгҽн белешмҽлҽрнең ҽлеге килешҥдҽ һҽм аның кушымталарында дҿреслеккҽ 

туры килмҽвенҽ җаваплылык тотмый. 

5.3. Килешҥ шартларын ҥтҽмҽгҽн ҿчен билгелҽнгҽн штраф тҥлҽҥ сатып алучыны 

ҽлеге килешҥ буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥдҽн азат итми. 

5.4. Ҽгҽр бу килешҥ  сатып алучының ҥз вазыйфаларын бозуы аркасында ҿзелҽ 

икҽн, ҽлеге килешҥне ҿзҥ сатып алучыны килешҥ шартларын ҥтҽмҽгҽн очен штраф 

тҥлҽҥдҽн азат итми, 
 

6. ҖИР КИШҼРЛЕГЕННҼН ФАЙДАЛАНУНЫ ҺҼМ ЙҾКЛҼНЕШНЕ ЧИКЛҼҤ 

 

6.1. Сатучы тапшыра, Сатып алучы ҽлеге килешҥ шартлары нигезендҽ җир 

участогын, телҽсҽ нинди милек хокукларыннан һҽм чит затларның дҽгъваларыннан 

ирекле кабул итҽ. 

6.2. Җир кишҽрлеге _________________________________________ нигезендҽ,  
                                                                               (сервитут билгелҽнгҽн норматив хокукый акт) 

______________ срокта  ачык сервитутлар белҽн________________________ 
                                                                             (җир кишҽрлегеннҽн файдалану чиклҽнгҽн тҿр) 

чиклҽнде.   

6.3. Килешҥ тҿзелгҽнчегҽ кадҽр җир кишҽрлегеннҽн файдалануны һҽм 

йҿклҽнешне чиклҽҥ Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

аларның туктатылуына кадҽр саклана. 

 

7. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ 

 

5.1. Килешҥ аңа кул куйган мизгелдҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

5.2. Килешҥ якларның килешҥе буенча, шулай ук 5.1 пункты нигезендҽ ҿзелергҽ 

мҿмкин.  

5.3. Ҽлеге килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм аңлашылмаучанлыклар 

сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл ителҽ, яклар килешҥе булмаган очракта –  суд 

тарафыннан. 

5.4. Килешҥ белҽн җайга салынмаган якларның ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге 



36 

 

законнар белҽн җайга салына. 

5.5. Килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия (сатучы, сатып алучы һҽм теркҽҥче оешма 

ҿчен берҽр нҿсхҽ) ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде. 

 

8. ЯКЛАРНЫҢ АДРЕСЛАРЫ ҺҼМ РЕКВИЗИТЛАРЫ  

 

 

Сатучы: 

 

 Сатып алучы : 

Адрес: 423060, Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы,  

 _________________________районы 

Банк реквизитлары:  

Татарстан Республикасы буенча 

Федераль казначылык идарҽсе 

(Муниципаль районның Мҿлкҽт һҽм 

җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (шҽһҽр 

округы) 

ИНН  __________  КПП ____________ 

____________________________ 

Расчет счеты: _________________ 

БИК ______________ 

КБК ______________  

 

 

Адрес: Россия Федерациясе, 

_______________________________ 

 

8. ЯКЛАР ИМЗАСЫ 

       

Сатучы исеменнҽн                                                                        Алучы исеменнҽн   

         

             

_____________                                                                           ________________ 

 

_____________                                                                           ________________ 
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 4 нче Кушымта 

 

Җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру акты 

 

 

№_______                                                                             «___»__________20___ ел      

 

Без, тҥбҽндҽгелҽр, Муниципаль район (шҽһҽр округы) Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы рҽисе ______________________________ (бер яктан 

«Сатучы» дип аталучы),  гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ расланган ______________, 

һҽм _______________________________, ________№____________ паспорт, 

___________________________ бирелгҽн , ___________________________________,  

яшҽҥче, икенче яктан Сатып алучы (алга таба «Сатып алучы», дип аталучы),  

тҥбҽндҽге актны тҿзедек.  

1. «___» _____________ 20___ел  № ______  Җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе 

нигезендҽ Сатучы тапшыра, ҽ Сатып алучы җир участогын тҥбҽндҽге 

характеристикалары белҽн кабул итҽ: 

       1.1.1. Кадастр номеры: 16:03:__________________:____;                                         

       1.1.2. Урнашу урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, 

муниципаль район (шҽһҽр округы), ______________________________; 

       1.1.3. Гомуми мҽйдан: ________ (____________________________) кв.м;  

       1.1.4. Җир категориясе ____________________; 

       1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _____________________________________ 

   2. Ҽлеге документ сатып алучыдан кабул ителҽ торган җир кишҽрлегенҽ карата 

дҽгъваларның булмавын раслый. 

   Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽрберсе бер ҥк тҿрле юридик кҿчкҽ ия. 

 

Якларның мҿһер һҽм имзалары: 

 

   Сатучы              Сатып алучы  

исеменнҽн                                                                                       исеменнҽн  

____________                                                                             ______________ 

 

____________                                                                             ______________ 
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5 нче Кушымта 

  (белешмҽ)  

 

 

Сатулар үткәрмичә генә җир участогы алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннән Ӛземтә 

(Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 2015 елның 12 гыйнварда чыккан 1 нче номерлы боерыгына кушымта) 

 

№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

1. Россия 

Федерациясе 

Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 1 

пунктчасы <2> 

(алга таба-Җир 

кодексы) 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

турында килешҥ 

тҿзелгҽн зат 

Территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

ҿчен арендага 

бирелгҽн җир 

кишҽрлегеннҽн 

тҿзелгҽн җир 

кишҽрлеге 

Территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында)<3> 

* Расланган планлаштыру 

проекты һҽм территорияне 

межалау расланган 

проекты 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

2. Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 2 

пунктчасы 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Шҽхси торак тҿзелеше 

максатларында 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

ҿчен җир кишҽрлеге 

бирелгҽн гражданнар 

тарафыннан тҿзелгҽн 

коммерциячел 

булмаган оешма 

ҽгъзасы 

 

Индивидуаль торак 

тҿзелеше 

максатларында 

территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

ҿчен коммерцияле 

булмаган оешмага 

бирелгҽн җир 

кишҽрлегеннҽн 

барлыкка килгҽн 

индивидуаль торак 

тҿзелеше ҿчен җир 

кишҽрлеге 

Коммерцияле булмаган 

оешмада гариза бирҥченең 

ҽгъза булуын раслаучы 

Документ 

Соратып алына торган җир 

кишҽрлеген гариза 

бирҥчегҽ бҥлҥ турында 

коммерцияле булмаган 

оешма органы карары 

Территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

* Расланган планлаштыру 

проекты һҽм территорияне 

межалау расланган 

проекты 

2.1 Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 2 

пунктчасы 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Шҽхси торак тҿзелеше 

максатларында 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

ҿчен җир кишҽрлеге 

бирелгҽн гражданнар 

тарафыннан тҿзелгҽн 

Индивидуаль торак 

тҿзелеше 

максатларында 

территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

ҿчен гражданнар 

Җир кишҽрлеге алу 

турында коммерцияле 

булмаган оешма органы 

карары 

Территорияне комплекслы 

ҥзлҽштерҥ турында килешҥ 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

коммерциячел 

булмаган оешма 

тарафыннан тҿзелгҽн 

коммерциячел 

булмаган оешмага 

бирелгҽн җир 

кишҽрлеген бҥлҥ 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка 

килгҽн индивидуаль 

торак тҿзелеше ҿчен 

билгелҽнгҽн җир 

кишҽрлеге 

*  Расланган планлаштыру 

проекты һҽм расланган 

территорияне межалау 

проекты 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

3. Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Бакчачылык, 

яшелчҽчелек, дача 

хуҗалыгы ҿчен җир 

кишҽрлеге  бирелгҽн 

Бакчачылык, 

яшелчҽчелек, дача 

хуҗалыгы ҿчен 

коммерцияле булмаган 

Соралган җир 

кишҽрлегенҽ, ҽгҽр мондый 

җир кишҽрлегенҽ хокук 

ЕГРНда теркҽлмҽгҽн булса, 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

пунктының 3 

пунктчасы 

гражданнар 

тарафыннан тҿзелгҽн 

коммерциячел 

булмаган оешма 

ҽгъзасы 

оешмаларга бирелгҽн 

җир кишҽрлегеннҽн 

барлыкка килгҽн 

бакчачылык яки 

яшелчҽчелек ҿчен җир 

кишҽрлеге 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

хокукларын раслый 

(билгели) торган 

документлар 

Коммерцияле булмаган 

оешмада гариза бирҥченең 

ҽгъза булуын раслаучы 

Документ 

Гариза бирҥчегҽ җир 

кишҽрлеген бҥлҥ турында 

коммерцияле булмаган 

оешма органы карары 

* Территорияне ызанлау 

буенча расланган проект 

* Коммерцияле булмаган 

берлҽшмҽ территориясен 

оештыру һҽм тҿзҥ проекты 

(территорияне ызанлау 

буенча расланган проект 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

булмаган очракта) 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

4. Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 4 

пунктчасы 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Шҽхси торак тҿзелеше 

максатларында 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

ҿчен җир кишҽрлеге 

бирелгҽн гражданнар 

тарафыннан тҿзелгҽн 

Шҽхси торак тҿзелеше 

максатларында 

территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

ҿчен гражданнар 

тарафыннан тҿзелгҽн 

Гомуми файдаланудагы 

мҿлкҽткҽ кагылышлы җир 

кишҽрлеген сатып алу 

турында коммерцияле 

булмаган оешма органы 

карары 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

коммерциячел 

булмаган оешма 

һҽм гомуми 

файдаланудагы 

мҿлкҽткҽ караган 

коммерцияле булмаган 

оешмага бирелгҽн җир 

кишҽрлеген бҥлҥ 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка 

килгҽн җир кишҽрлеге 

* Территорияне 

комплекслы ҥзлҽштерҥ 

турында килешҥ 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

5. Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Дача хуҗалыгын алып 

бару ҿчен җир 

кишҽрлеге бирелгҽн 

юридик зат 

Юридик затка дача 

хуҗалыгын алып бару 

ҿчен бирелгҽн һҽм 

гомуми 

Гомуми файдаланудагы 

мҿлкҽткҽ кагылышлы җир 

кишҽрлеген алу турында 

юридик зат органы карары 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

пунктының 5 

пунктчасы 

файдаланудагы 

мҿлкҽткҽ караган җир 

кишҽрлеген бҥлҥ 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка 

килгҽн җир кишҽрлеге 

Соралган җир 

кишҽрлегенҽ, ҽгҽр мондый 

җир кишҽрлегенҽ хокук 

ЕГРНда теркҽлмҽгҽн булса, 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

хокукларын раслый 

(билгели) торган 

документлар 

* Территорияне ызанлау 

буенча расланган проект 

* Коммерцияле булмаган 

берлҽшмҽ территориясен 

оештыру һҽм тҿзҥ проекты 

(территорияне ызанлау 

буенча расланган проект 

булмаган очракта) 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

6. Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 6 

пунктчасы 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Бина, корылма яки 

бинадагы, 

корылмадагы урнашу 

урыны милекчесе 

Бина, корылма 

урнашкан җир 

кишҽрлеге 

Гариза бирҥченең бинага, 

корылмага яки бинага 

хокукын раслаучы 

(билгели) Документ (ҽгҽр 

мондый бинага, корылмага 

хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн 

булса) 

Соратып алына торган җир 

кишҽрлегенҽ, ҽгҽр мондый 

җир кишҽрлегенҽ хокук 

ЕГРНда теркҽлмҽгҽн булса 

(җир кишҽрлегенҽ тиешле 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

хокуклар булганда), 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

хокукларын раслый 

(билгели) Документ) 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тиешле 

хокукта караган сорала 

торган җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан барлык биналар, 

корылмаларның исемлеге, 

кадастр (шартлы, 

инвентарь) номерлары һҽм 

адреслы ориентирлары 

кҥрсҽтелгҽн мҿрҽҗҽгать 

итҥче (мҿрҽҗҽгать 

итҥчелҽр) хҽбҽре. 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

торган җир кишҽрлеге 

турында  

* Сораштырыла торган 

җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан кҥчемсез милек 

объекты турында (бина һҽм 

(яисҽ) корылма турында 

ЕГРНнан ҿземтҽ) 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында ЕГРНнан ҿземтҽ 

(хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн 

очракта сораштырыла 

торган җир кишҽрлегендҽ 

урнашкан бина, корылма 

ҽчендҽге урнашу урыны 

турында) 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы индивидуаль 

эшкуар турында шҽхси 

эшкуарларның бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРИП) Ҿземтҽ 

7. Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 7 

пунктчасы 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Җир кишҽрлегеннҽн 

даими (сроксыз) 

файдалану хокукында 

файдаланучы юридик 

зат 

Юридик затның даими 

(срогы чиклҽнмҽгҽн) 

файдалану 

хокукындагы җир 

кишҽрлеге 

Соралган җир 

кишҽрлегенҽ, ҽгҽр мондый 

җир кишҽрлегенҽ хокук 

ЕГРНда теркҽлмҽгҽн булса, 

мҿрҽҗҽгать итҥченең 

хокукларын раслый 

(билгели) торган 

документлар 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

8. Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 8 

пунктчасы 

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Муниципаль милектҽ 

булган һҽм 

муниципаль милектҽге 

җир ҿлешлҽре исҽбенҽ 

бҥлеп бирелгҽн җир 

кишҽрлегеннҽн 

файдаланучы крестьян 

(фермер) хуҗалыгы 

яки авыл хуҗалыгы 

оешмасы 

Муниципаль милектҽ 

булган һҽм 

муниципаль милектҽге 

җир ҿлешлҽре исҽбенҽ 

бҥлеп бирелгҽн җир 

кишҽрлеге 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булган 

индивидуаль эшкуар 

турында ЕГРИПдан Ҿземтҽ 

9. Җир 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 9 

пунктчасы  

Милеккҽ, акча 

тҥлҽп 

Авыл хуҗалыгы 

җитештерҥен алып 

бару ҿчен билгелҽнгҽн 

җир кишҽрлеген 

арендалаучы граждан 

яисҽ юридик зат 

Авыл хуҗалыгы 

җитештерҥен алып 

бару ҿчен билгелҽнгҽн 

һҽм аренда килешҥе 

нигезендҽ ҿч елдан 

артык кулланыла 

торган җир кишҽрлеге 

* Кҥчемсез милек объекты 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып 

торучы юридик зат 

турында юридик затларның 

бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан 

(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ 

* Мҿрҽҗҽгать итҥче булган 

индивидуаль эшкуар 

турында ЕГРИПдан Ҿземтҽ 

10. Җир Милеккҽ, акча Җир кишҽрлеге Шҽхси торак * Кҥчемсез милек объекты 
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№  Сатулар 

үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге 

бирү нигезе 

Җир 

кишәрлеге 

бушлай яки 

түләүсез бирелә 

торган хокук 

тӛре 

Мӛрәҗәгать итүче Җир Сатулар үткәрмичә генә 

җир кишәрлеге сатып 

алуга гариза бирүченең 

хокукын раслый торган 

һәм җир кишәрлегенә 

хокук алу турында 

гаризага теркәлә торган 

документлар <1> 

кодексының 

39.3 

статьясындагы 2 

пунктының 10 

пунктчасы 

тҥлҽп бирҥне алдан 

килештерҥ турында 

яки шҽхси торак 

тҿзелеше, торак пункт, 

бакчачылык, дача 

хуҗалыгы чиклҽрендҽ 

шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

ҿчен җир кишҽрлеге 

бирҥ турында гариза 

биргҽн граждан 

 

тҿзелеше, торак пункт, 

бакчачылык, дача 

хуҗалыгы чиклҽрендҽ 

шҽхси ярдҽмче 

хуҗалык алып бару 

ҿчен билгелҽнгҽн җир 

кишҽрлеге 

турында бердҽм дҽҥлҽт 

кҥчемсез милек 

реестрыннан ҿземтҽ 

(ЕГРН) (соратып алына 

торган җир кишҽрлеге 

турында 

 

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 

<2> Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2001, N 44, 4147 ст.; 2014, N 26, 3377 ст. 

<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. Кҥчемсез милек объекты турында ЕГРНнан ҿземтҽ (соратып алына торган 

җир кишҽрлеге турында) җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гаризага кушымта итеп бирелми һҽм соратып алына 

торган җир кишҽрлеге барлыкка килсҽ, җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештереп, җир кишҽрлеге биргҽндҽ 
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ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша вҽкалҽтле орган тарафыннан соратып алынмый. Тҿзелеп бетмҽгҽн 

тҿзелеш объектына, бинага, корылмага хокук бердҽм дҽҥлҽт реестрында ҽлеге хокукны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу 

мизгеленҽ карамастан, федераль закон ҥз кҿченҽ кергҽн очракта, кҥчемсез милек объекты турында (соратып алына 

торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылма яисҽ тҽмамланмаган тҿзелеш объекты турында) ЕГРНнан 

ҿземтҽ җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу турындагы гаризага беркетелми һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан 

ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша соратып алынмый.
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6 нчы Кушымта 

 

 

Мҿслим муниципаль районы 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы рҽисенҽ 

(кемнҽн)________________________

___ 

 

Гариза  

техник хаталарны тӛзәтү турында  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________

_ 

(хезмҽтнең исеме) 

Язылган:_________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 

Дҿрес белешмҽ:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хатаны 

тҿзҽтҥегезне һҽм  тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.  

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 

ителгҽн очракта, мондый карарны тҥбҽндҽгечҽ җибҽрҥегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы 

белҽн:________________; 

җибҽрелгҽн адрес буенча почта аша кҽгазьдҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ: 

________________________________________________________________. 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу, туплау, саклау, 

аныклау (яңарту, ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), шҽхси 

мҽгълҥматны иминлҽштерҥ, блоклау, юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽргҽ (шул 

исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп) 
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ҥземнең һҽм мин тҽкъдим иткҽн шҽхеснең ризалыгын раслыйм.   

Мина һҽм мин тҽкъдим иткҽн шҽхескҽ кагылышлы, минем тарафтан кертелгҽн 

тҥбҽндҽге  мҽгълҥматлар дҿреслеген раслыйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар 

(документлар кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм аларда 

дҿрес белешмҽлҽр.  

Миңа муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча телефон аша 

бирелгҽн сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм: _______________________. 

 

 

______________    _________________ ( ________________) 

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

  

 
Муниципаль хезмәт күрсәтү ӛчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары 

 

Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма Комитет Җитҽкчесе 2-45-68 Muslum@tatar.ru 

Палата Рҽисе 2-47-33 

2-54-50 

Pizo.Muslyumovo@tatar.ru 

 

 

 

Мӛслим муниципаль районы Советы 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Муниципаль район Башлыгы 2-45-00 

2-42-66 

Glavy.Priemnaya.musl@tatar.ru 

 

 

 


