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КАРАР
Баулы шәһәре

№138

«Җир кишәрлеген торглар үткәрмичә
арендага, милек итеп бирү» муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ
регламентын раслау турында

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары
тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм
раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы
карары нигезендә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы башкарма
комитеты
КАРАР ИТӘ:
1. Кушымтадагы «Җир кишәрлеген торглар үткәрмичә арендага, милек итеп бирү»
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында

(http://www.pravo.tatarstan.ru)

һәм

Татарстан

Республикасы

Баулы

муниципаль районы сайтында (http://www.bavly.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы башкарма
комитеты җитәкчесенең икътисадый үсеш буенча урынбасарына йөкләргә.
Баулы муниципаль района
Башкарма комитеты җитәкчесе

И.И. Гозәеров

2

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 30 июлендәге
138 номерлы карары белән
РАСЛАНГАН
Җир кишәрлеген торглар үткәрмичә арендага, милек итеп бирү буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга таба Регламент) җир кишәрлеген торглар үткәрмичә арендага, милеккә бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтү стандартын һәм тәртибен билгели (алга таба - муниципаль
хезмәт).
Әлеге Регламентның гамәлдә булуы шулай ук аренданың яңа шартнамәсен төзү
очракларына да кагыла. Аренда шартнамәсе сроклары Россия Федерациясе Җир
кодексының 39.8 статьясы нигезендә билгеләнә.
1.2. Хезмәтләр алучылар: физик һәм юридик затлар (алга таба - мөрәҗәгать
итүче).
Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт алу хокукын раслый торган нигезләрнең
һәм документларның тулы исемлеге Регламентка 5 нче кушымтада китерелгән.
Мөрәҗәгать итүчеләрнең мәнфәгатьләрен мөрәҗәгать итүче билгеләнгән тәртиптә
вәкаләтле затлар һәм физик затларның законлы вәкилләре (алга таба - мөрәҗәгать
итүче вәкиле) тәкъдим итә ала.
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат түбәндәге
урыннарда урнаштырыла:
1)
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре
биналарында урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат
стендларында.
2) Баулы муниципаль районы сайтында (https://www.bavly.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(https://www.gosuslugi.ru) (алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт
мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр
түбәндәгеләр тарафыннан гамәлгә ашырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
«Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының мөлкәт һәм җир
мөнәсәбәтләре палатасы» МКУда (алга таба - Палата) (Палатаның урнашу урыны:
Татарстан Республикасы, Баулы шәһәре, Пушкин ур., 25 й.
Эш графигы:
дүшәмбе - җомга: 08.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, төшке аш 12.00 сәгатьтән
13.00 сәгатькә кадәр;
ял көннәре: шимбә, якшәмбе.
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Ял итү һәм туклану өчен төшке аш вакыты эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән
билгеләнә.
Белешмә өчен телефон (85569) 6 66 83.
Шәхесне раслаучы документлар буенча үтү.
телдән мөрәҗәгать иткәндә - шәхсән яки телефон аша;
язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать иткәндә кәгазьдә почта аша, электрон рәвештә мөрәҗәгать иткәндә – электрон почта аша.
1.3.3. Бердәм порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтүнең
тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат, Республика реестрындагы белешмәләр
нигезендә, гариза бирүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматтан
файдалану мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләрне үтәмичә
мәгълүмат бирүне күздә тота.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яисә телефон аша мөрәҗәгать иткәндә, аңа
килгән мөрәҗәгать нигезендә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенең, Палатаның урнашу урыны турында (адрес, эш графигы,
белешмәлә өчен телефон); муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе, гаризалар бирү
ысуллары һәм сроклары турында; муниципаль хезмәт күрсәтелә торган гражданнарның
категорияләре турында; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны
карау өчен кирәкле документлар исемлеге турында, гаризаны кабул итү һәм теркәү
сроклары турында; муниципаль хезмәт күрсәтү барышы турында; муниципаль хезмәт
күрсәтү мәсьәләләре буенча рәсми сайтта мәгълүмат урнаштыру урыны турында;
Палатаның вазыйфаи затларының гамәлләренә яисә гамәл кылмауларына карата
шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелергә мөмкин.
Язма мөрәҗәгать буенча язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт
күрсәтү тәртибен һәм әлеге Регламентның шушы пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып ун эш көне эчендә
мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрәләр. Җавап мөрәҗәгать итү телендә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаса, җавап Татарстан Республикасы
дәүләт телләренең берсендә бирелә.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Баулы
муниципаль районы сайтында һәм Палата биналарындагы мөрәҗәгать итүчеләр белән
эшләү өчен мәгълүмат стендларында урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендәге (алга таба - «Интернет» челтәре) муниципаль район сайтында
урнаштырыла торган Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге мәгълүмат әлеге
Регламентның 2.1, 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.9., 2.9., 2.10., 2.11., 5.1. пунктларындагы
муниципаль хезмәт турында мәгълүматны, Башкарма комитетының урнашкан урыны,
белешмә телефоннары, эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтүгә гаризаларны кабул итү
графигы турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсәтеп), «Интернет» челтәрендәге Баулы муниципаль
районының сайтында, Республика реестрында урнаштырылган.
Административ регламент тексты гамәлдәге редакциядә «Интернет» челтәрендә
муниципаль район сайтында, Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эшләү урыны – муниципаль районның шәһәр (авыл) җирлегендә яисә Татарстан
Республикасы шәһәр округында төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы) (Россия
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Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 елның 22
декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты
нигезендә);
техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм
документка (муниципаль хезмәт нәтиҗәсенә) кертелгән белешмәләрнең нигез (төп)
документлардагы белешмәләргә туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, хәреф
хатасы, грамматик яисә арифметик хата йә шуңа охшаш бүтән хата);
ЕСИА - Электрон рәвештә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
кулланыла
торган
мәгълүмати
системаларның
мәгълүмати-технологик
үзара
хезмәттәшлеген
тәэмин
итүче
инфраструктурада
идентификациянең
һәм
аутентификациянең бердәм системасы;
ФГИС - Федераль дәүләт мәгълүмат системасы, ул мәгълүмати хезмәттәшлектә
катнашучыларның (мөрәҗәгать итүче гражданнарның һәм башкарма хакимият органнары
һәм җирле үзидарә органнарының вазыйфаи затларының) дәүләт мәгълүмат
системаларында һәм башка мәгълүмат системаларында булган мәгълүматтан санкцияле
файдалана алуын тәэмин итә.
МФЦ - «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе;
АИС МФЦ - Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләренең автоматлаштырылган мәгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - гариза)
дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтү турында "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 2 статьясы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә
бирелгән гарызнамә аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы:
Җир кишәрлеген торглар үткәрмичә арендага, милек итеп бирү.
2.2. Муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче җирле үзидарәнең башкарма-күрсәтмә
органы исеме
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы башкарма комитеты
Хезмәтләр башкаручы - «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының
мөлкәти һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ.
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе түбәндәгеләр:
1)
2)
3)
4)

җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе (алга таба - аренда шартнамәсе);
җир кишәрлеген сату-алу шартнамәсе (алга таба - сату-алу шартнамәсе);
җир кишәрлеген арендалау шартнамәсенә өстәмә килешү;
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар.

2.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон имза
турында» 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63-ФЗ
номерлы Федераль закон) нигезендә Бердәм порталның, Республика порталының шәхси
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кабинетына Палата (яки Палаталар) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле
имзасы куелган электрон документ рәвешендә җибәрелә.
2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең сайлавы буенча Регламентның 2.3.1 пунктының 3
бүлегендә күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе вәкаләтле зат тарафыннан
имзаланган һәм Палата мөһере белән таныкланган кәгазь чыганакта МФЦга җибәрелә.
Регламентның 2.3.1 пунктының 1, 2, 4 бүлекләрендә күрсәтелгән муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе МФЦдә МФЦ мөһере һәм МФЦ хезмәткәре имзасы белән
таныкланган кәгазьдә басылган Палата җибәргән электрон документның нөсхәсе
рәвешендә МФЦда бирелә.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәтне электрон документ рәвешендә
күрсәтү нәтиҗәсен яисә электрон документның кәгазь чыганактагы нөсхәсен муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдә
катнашучы оешмаларга мөрәҗәгать итү зарурлыгын исәпкә алып, туктатып тору
мөмкинлеге Россия Федерациясе законнарында каралган очракта, муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе булып торучы документларны бирү (җибәрү) срогы, муниципаль хезмәт
күрсәтүне күрсәтүнең нәтиҗәсе булган документларны бирү (җибәрү) срогы.
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы - 11 эш көне.
Төзелә торган җир кишәрлеген территориядән файдалануның махсус шартлары
булган зоналарда булуы турында мәгълүмат булган очракта һәм тикшерү өчен җир
кишәрлегенә чыгу зарурлыгы булганда - муниципаль хезмәт күрсәтү срогы 22 эш
көненнән артмый.
Россия Федерациясе Җир кодексының 39.18 статьясында каралган тәртиптә җир
кишәрлеге бирү турында хәбәрнамәне бастырып чыгару кирәк булган очракта
муниципаль хезмәт күрсәтүнең максималь срогы 54 эш көне тәшкил итә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы гаризаны теркәгән көннән соң икенче көнне
исәпләнә башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмәтне электрон документ рәвешендә күрсәтү нәтиҗәсе
булган документ муниципаль хезмәтне күрсәтү нәтиҗәсен рәсмиләштерү һәм теркәү
көнендә җибәрелә.
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен закон яисә башка норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең, шулай ук мөрәҗәгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле һәм
мәҗбүри булган хезмәтләрнең аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон рәвештә
мөрәҗәгать итүче тарафыннан аларны алу ысуллары, аларны тапшыру тәртибе
нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган документларның тулы исемлеге
2.5.1. Муниципаль хезмәт алу өчен мөрәҗәгать итүче түбәндәге документларны
тапшыра:
1) шәхесне таныклаучы документ;
2) мөрәҗәгать итүче вәкиле вәкиле вәкаләтләрен таныклаучы документ, муниципаль
хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткән очракта (физик затларның законлы
вәкилләреннән тыш);
3) гариза:
- МФЦ, Палатага мөрәҗәгать иткәндә - кәгазь чыганактагы документ рәвешендә (4
нче кушымта);
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- Бердәм портал, Республика порталы аша мөрәҗәгать иткәндә - электрон рәвештә
(гаризаның электрон формасына тиешле белешмәләр кертү юлы белән тутырыла), ул
Регламентның 2.5.5 пункты таләпләре нигезендә имзалана.
2.5.2. Гаризага теркәлә:
1) мөрәҗәгать итүченең категориясе нигезендә торглар үткәрмичә генә җир
кишәрлеге сатып алу хокукын раслый торган һәм 1 нче кушымтадагы исемлек нигезендә
мөрәҗәгать итү нигезе китерелгән документлар (ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек
тәртибендә Палата тарафыннан соратып алына торган документлардан тыш);
2) мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты булган очракта, юридик затны дәүләт
теркәве турында документларның рус теленә таныкланган тәрҗемәсе;
3) күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында хокук теркәлмәгән күчемсез
мөлкәт объектларына хокук билгели торган документлар.
2.5.3.Гаризада булырга тиеш:
1) мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме һәм атасының исеме (булган очракта),
яшәү урыны, мөрәҗәгать итүченең шәхесен таныклаучы документның реквизитлары
(граждан өчен);
2) мөрәҗәгать итүченең исеме һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай ук
юридик затларның бердәм дәүләт реестрында юридик затны дәүләт теркәве турында
язуның дәүләт теркәү номеры һәм салым түләүченең идентификация номеры
(мөрәҗәгать итүче чит ил юридик затларыннан тыш);
3) җир кишәрлегенең кадастр номеры;
4) Россия Федерациясе Җир кодексының 39.3 статьясындагы 2 пунктында, 39.6
статьясындагы 2 пунктында каралган торглар үткәрмичә җир кишәрлеге бирү нигезләре;
5) әгәр җир кишәрлеген бирү берничә төрле хокук буенча мөмкин булса,
мөрәҗәгать итүче җир кишәрлеген алырга теләгән хокук төре;
6) җир кишәрлеге дәүләт яисә муниципаль ихтыяҗлар өчен тартып алына торган
җир кишәрлеге урынына бирелгән очракта, җир кишәрлеген алу турында карар
реквизитлары;
7) җир кишәрлегеннән файдалану максаты;
8) әгәр җир кишәрлеге күрсәтелгән документта һәм (яисә) проектта каралган
объектларны урнаштыру өчен бирелгән булса, территориаль планлаштыру документын
һәм (яисә) территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары;
9) сорала торган җир кишәрлеге төзелгән яисә аның чикләре әлеге карар нигезендә
төгәлләштерелгән очракта, җир кишәрлеген алдан килештерү турында карар
реквизитлары;
10) мөрәҗәгать итүчегә мәгълүмат бирү һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
алу ысуллары.
2.5.4. Гариза һәм теркәлә торган документлар мөрәҗәгать итүче тарафыннан
түбәндәге ысулларның берсе белән тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин:
1) МФЦ аша кәгазь чыганакларда һәм Регламентның 2.5.3 пункты таләпләре
нигезендә имзаланган (таныкланган) электрон документлар рәвешендә;
2) Республика порталы, Бердәм портал аша электрон рәвештә.
2.5.5.Гаризаны һәм кирәкле документларны Республика порталы аша җибәргәндә
физик затлар һәм индивидуаль эшкуарлар гаризаны гади электрон имза белән
имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИАда теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алуны стандарт язылудан
түбәнрәк дәрәҗәдә расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре, гариза һәм кирәкле документлар җибәргәндә, Республика порталы
ярдәмендә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән гаризаны имзалыйлар.
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Сорау биргәндә мөрәҗәгать итүче Республика порталы ярдәмендә әлеге пункт
таләпләре нигезендә электрон имза белән имзаланган документларның яисә
документларның электрон рәвешләрен тапшыра.
Регламентның 2.5.1 пунктының 2 пунктчасында, 2.5.2 пунктында күрсәтелгән
документлар мондый документларны төзүгә һәм имзалауга вәкаләтле затларның
көчәйтелгән квалификацияле имзасы белән таныклана, шул исәптән нотариуслар белән
дә таныкланырга мөмкин.
2.5.4. Гариза бирүчедән түбәндәгеләрне таләп итү тыела:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат тапшыру яисә гамәлләр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән
исемлекләргә кертелгән мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә күрсәтелә торган
хезмәтләрне һәм мәгълүматны алу искәрмәсеннән тыш, муниципаль хезмәт алу өчен
кирәкле һәм башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга
мөрәҗәгать итү белән бәйле килешүләрне, шул исәптән килештерүләрне гамәлгә ашыру;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән башта
баш тартканда йә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда, документларның һәм мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөреслеге
күрсәтелмәгән документларны һәм мәгълүматны тапшыру, түбәндәге очраклардан тыш:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза башта бирелгәннән соң муниципаль
хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләре үзгәрү;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән башта
баш тартканнан соң йә муниципаль хезмәт күрсәтүне күрсәтүдә һәм элегрәк
тапшырылган документлар комплектына кертелмәгән документлар кабул итүдән баш
тартканнан соң муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризада хаталар булу;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тартканнан соң йә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканнан соң документларның гамәлдә булу срогы узу яисә мәгълүматы үзгәртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмәткәре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән башта баш тарту йә
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартуы яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартуы хата яки хокукка каршы гамәл булса, бу хакта
башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән язма рәвештә хәбәр ителә, шулай ук
китерелгән уңайсызлыклары өчен гафу үтенелә;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә таныкланган документларны һәм
мәгълүматны кәгазь чыганакта бирү (мондый документларга тамга салу йә аларны алу
дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүнең кирәкле шарты булып торса, һәм федераль
законнарда билгеләнгән башка очраклардан тыш).
2.6. Норматив хокукый актлар нигезендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле,
дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яисә җирле үзидарә
органнары карамагында булган оешмалар карамагында булган һәм мөрәҗәгать итүче
тапшырырга хокуклы документларның тулы исемлеге, шулай ук мөрәҗәгать итүче аларны
алу ысуллары, аларны тапшыру тәртибе; әлеге документлары булган дәүләт органы,
җирле үзидарә органы йә оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында түбәндәгеләр алына:
1) юридик зат мөрәҗәгать иткән очракта Федераль салым хезмәтеннән, юридик
затларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр соратып алына;
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2) индивидуаль эшкуар мөрәҗәгать иткән очракта - Федераль салым хезмәтеннән,
индивидуаль эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр соратып алына;
3) әгәр мөрәҗәгать итүче кече һәм урта эшкуарлык субъекты булса, Федераль
салым хезмәтеннән кече һәм урта эшкуарлык субъектларының бердәм реестрыннан
өземтә соратып алына;
4) дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтеннән - җир
кишәрлегенә хокук иясен билгеләү өчен ЕГРНнан өземтә;
5) сорала торган җир кишәрлегендә урнашкан күчемсез мөлкәт объектына (яисә
объектлар булмау турында хәбәрнамә) ЕГРНнан өземтә - Федераль дәүләт теркәве,
кадастр һәм картография хезмәтеннән;
6) Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтеннән аерым
затның булган җир кишәрлекләренә хокуклары турында ЕГРНнан өземтә;
7) инвалидлык билгеләнү фактын раслый торган белешмәләр - Россия
Федерациясе Пенсия фонды;
8) адресация объектына бирелгән адрес турында белешмәләр - федераль
мәгълүмати адреслы система;
9) урман кишәрлекләре чикләре турында белешмәләр - Татарстан Республикасы
Урман хуҗалыгы министрлыгы;
10) су объектларының чикләре турында белешмәләр - Татарстан Республикасы
Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы;
11) сорала торган җир кишәрлегендә корылмалар барлыгы турында белешмәләр электрон хуҗалык китабы;
12) җир кишәрлеге бирү өчен чикләүләр булу яисә булмау турында бәяләмә (шул
исәптән территориаль зона, кызыл линия чикләре турында, территориядән
файдалануның махсус шартлары булган зоналар булу, рөхсәт ителгән төзелешнең чик
параметрлары булу) - Палатаның архитектура һәм шәһәр төзелеше буенча идарәсе
(МКУ, Бүлек);
13) җир кишәрлеген беренче чиратта яисә чираттан тыш бирүгә хокукны гамәлгә
ашыручы затлар реестрыннан белешмәләр - Палата;
14) мөрәҗәгать итүченең законлы вәкиле тарафыннан гариза бирелгән очракта,
законлы вәкиле вәкаләтләрен раслый торган документ (Россия Федерациясе гражданлык
хәле актларын теркәү органнары тарафыннан бирелгән туу турында таныклык яисә
Россия Федерациясе законнары нигезендә опека һәм попечительлек органнары
тарафыннан бирелгән документ) - граждан хәле актларын рәсмиләштерүнең бердәм
дәүләт реестры йә социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасы;
15) ышанычнамәне бирү һәм карап тоту факты турында белешмәләр - нотариатның
бердәм мәгълүмат системасы;
2.6.2. Гариза бирүченең категориясенә һәм мөрәҗәгать итү өчен нигезләргә бәйле
рәвештә соратып алына торган өстәмә документлар исемлеге Регламентка 5 нче
кушымтада китерелгән.
2.6.3. Кирәк була калса, җир кишәрлегенә чыгу гамәлгә ашырыла, аның йомгаклары
буенча тикшерү акты төзелә (фотофиксация булган җир кишәрлеген карау).
2.6.4. Мөрәҗәгать итүче Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 4 пунктчаларында
күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) Мондый документларны булдыруга һәм
имзалауга вәкаләтле затларның көчәйтелгән квалификацияле имзасы белән таныкланган
электрон документлар формасында бирергә хокуклы (Бердәм портал, Республика
порталы яисә МФЦ, Палата аша гариза биргәндә).
2.6.5. Дәүләт хакимиятенең күрсәтелгән органнары, Палатаның структур
бүлекчәләре тарафыннан документлар һәм белешмәләр бирелмәү муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була алмый.
2.6.6. Күрсәтелгән органнарның соралган һәм кулланышта булган белешмәләрне
тапшырмаган (үз вакытында тапшырмаган) вазыйфаи заты һәм (яисә) хезмәткәре Россия
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Федерациясе законнары нигезендә административ, дисциплинар яисә башка
җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.7. Мөрәҗәгать итүчедән документлар һәм белешмәләр таләп итү тыела, шул
исәптән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яисә җирле
үзидарә органнары каршындагы оешмалар карамагындагы белешмәләр һәм
документларны, муниципаль хезмәт күрсәткән өчен мөрәҗәгать итүче тарафыннан түләү
кертелүне раслый торган белешмәләрне.
Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яисә җирле
үзидарә органнары каршындагы оешмалар карамагында булган белешмәләрне
мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырмау мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
нигезләренең тулы исемлеге
(каралмыйча документларны кире кайтару)
2.7.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен түбәндәгеләр нигез була:
1) Регламентның 2.5.3 пунктындагы гаризаның таләпләренә туры килмәү;
2) гариза дәүләт хакимиятенең башка башкарма органына яисә җирле үзидарә
органына бирелү;
3) гаризага мөрәҗәгать итүче тарафыннан мәҗбүри тапшырылырга тиешле
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар кушып бирелмәү;
4) үз көчләрен югалткан документларны тапшыру;
5) дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, алдан әйтелмәгән
төзәтмәләр, аларның эчтәлеген бертөрле генә аңларга мөмкинлек бирмәгән җитди
зарарланулы документларны тапшыру;
6) мөрәҗәгать итүче исеменнән гаризаны моңа вәкаләте булмаган зат
тарафыннан бирү;
7) Регламент нигезендә муниципаль хезмәт алучы булмаган затның муниципаль
хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итүе;
8) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны дөрес тутырмау;
9) гаризаның электрон рәвешендә
һәм
тапшырылган документларда
каршылыклы белешмәләр булу;
10) гариза (гарызнамә) һәм электрон рәвештә башка документлар гамәлдәге
законнарны бозып электрон имза белән имзаланган;
11) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган таләпләргә туры
килми һәм (яисә) укымый;
12) күрсәтелгән күчемсез мөлкәт объектларына карата җир кишәрлегенә карата
салынган тәэмин итү чаралары һәм (яисә) файдалану хокуклары булу;
13) җир кишәрлегендә урнашкан капиталь төзелеш объектына гариза бирүченең
хокукы булмау;
14) капиталь төзелеш объекты өлешле милектә булган очракта җир кишәрлеген
сатып алуга гаризаны бары тик гына бер милекче биргән;
15) җир кишәрлеген беренче чиратта яисә чираттан тыш торглардан башка алу
хокукына ия затка элек Татарстан Республикасы территориясендә җир кишәрлеге
беренче чиратта яисә чираттан тыш бирелгән бирелү;
16) «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 209-ФЗ
номерлы 2007 елның 24 июлендәге Федераль законның 18 статьясындагы 4 өлешендә
каралган дәүләт мөлкәте исемлегенә кертелгән яисә муниципаль мөлкәт исемлегенә
кертелгән җир кишәрлеген бирү турында гариза белән Федераль законның 14
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статьясындагы 3 өлеше нигезендә ярдәм күрсәтелә алмый торган зат яисә кече яисә урта
эшкуарлык субъекты булмаган зат мөрәҗәгать итү.
2.7.2. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
нигезләре исемлеге төгәл.
2.7.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны кабул
итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул иткән вакытта да, шулай ук
башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлекне кулланып муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
(белешмәләрне) алганнан соң да кабул ителергә мөмкин, гаризаны теркәгән көннән алып
7 эш көненнән артмаска тиеш.
2.7.4. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 5 нче кушымтада
билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә башкарма
комитетының вәкаләтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль
хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турындагы карар кабул
ителгән көнне Республика порталының һәм (яисә) МФЦда шәхси кабинетына җибәрелә.
2.7.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар Бердәм
порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы
мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
гаризаларны һәм башка документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яисә кире кагу өчен нигезләрнең тулы
исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр юк.
2.8.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр:
2.8.2.1. Җир кишәрлеге мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе Җир кодексының
39.16 статьясындагы 1 - 13, 14.1 - 19, 22 һәм 23 пунктчаларында күрсәтелгән нигезләрдә
бирелә алмый, атап әйткәндә:
1) җир кишәрлеген бирү турындагы гариза белән җир законнары нигезендә
сатулар үткәрмичә җир кишәрлеген сатып алуга хокукы булмаган зат мөрәҗәгать итү;
2) җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге даими
(сроксыз) файдалану, түләүсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки аренда
хокукында бирелгән булса (әгәр җир кишәрлеге бирү турындагы гариза белән әлеге хокук
иясе мөрәҗәгать итсә яки Россия Федерациясе Җир кодексының 39.10 статьясындагы 2
пунктының 10 пунктчасы нигезендә җир кишәрлеге бирү турында гариза бирелгән булса);
3) җир кишәрлеге бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге бакчачылык
яисә яшелчәчелек коммерциягә карамаган ширкәткә бирелгән җир кишәрлеген бүлү
нәтиҗәсендә төзелгән (мондый гариза белән әлеге ширкәт әгъзасы (әгәр мондый җир
участогы бакча яки бакча участогы булып тора) яисә гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен
бакчачылык яки яшелчәчелек территориясе чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре
милекчеләренең (әгәр җир участогы гомуми билгеләнештәге җир участогы булып торса)
мөрәҗәгать итү очракларыннан тыш);
4) җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада гражданнар яисә юридик затларга
караган бина, корылма, төзелеп бетмәгән объект урнашкан, җир кишәрлегендә
урнаштыру сервитут, гавами сервитут нигезендә рөхсәт ителә торган корылмалар (шул
исәптән төзелеше тәмамланмаган корылмалар) яки Россия Федерациясе Җир
кодексының 39.36 статьясы нигезендә урнаштырылган объектлар урнашкан яисә җир
кишәрлеге бирү турында гариза белән әлеге биналарның милекчесе мөрәҗәгать итте.,
шулай ук җир кишәрлеге бирү һәм анда урнашкан биналарга, корылмаларга,
тәмамланмаган төзелеш объектына карата гариза бирелгән очракта яисә үз белдеге
белән корылманы сүтү яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турында Карар кабул
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ителгән очракта һәм күрсәтелгән карарларда билгеләнгән срокларда Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 11 өлешендә каралган
вазыйфалар үтәлмәгән булса;
5) җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән гаризада дәүләт яисә
муниципаль милектә булган бина, корылма, төзелеп бетмәгән объект урнашкан, җир
кишәрлегендә урнаштыру сервитут, гавами сервитут нигезендә рөхсәт ителә торган
корылмалар (шул исәптән төзелеше тәмамланмаган корылмалар) яки Россия
Федерациясе Җир кодексының 39.36 статьясы нигезендә урнашкан объектлар урнашкан
очраклардан гайре, йә җир участогы бирү турында гариза белән әлеге биналарга,
корылмаларга, аларда биналарга, төзелеп бетмәгән объектка хокук бирүче мөрәҗәгать
итү;
6) җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге
әйләнештән алынган яисә әйләнеше чикләнгән булып санала һәм аны бирү җир
кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән хокук нигезендә рөхсәт ителми.
1.1) Россия Федерациясе Җир кодексының 27 статьясындагы 4 пункты нигезендә
әйләнештән алынган җир кишәрлекләре федераль милектә түбәндәге объектлар
карамагында:
а) дәүләт табигать тыюлыклары һәм милли парклар (Россия Федерациясе Җир
кодексының 95 статьясында каралган очраклардан тыш);
б) Россия Федерациясе Кораллы Көчләре, башка гаскәрләр, хәрби
формированиеләр һәм органнар (федераль законнарда билгеләнгән очраклардан
тыш)даими эшчәнлек өчен урнаштырылган биналар, корылмалар;
в) Хәрби судлар урнашкан биналар, корылмалар;
г) Федераль куркынычсызлык хезмәте оешмалары объектлары;
д) Дәүләт саклау органнары оешмалары объектлары;
е) атом энергиясен куллану объектлары, атом-төш материалларын һәм радиоактив
матдәләрне саклау пунктлары;
ж) эшчәнлек төрләре нигезендә ябык административ-территориаль берәмлекләр
төзелгән объектлар;
з) җәзаларны үтәү федераль хезмәте учреждениеләре һәм органнары объектлары;
и) хәрби һәм гражданнар күмелгән урыннар;
к) Россия Федерациясе дәүләт чиген саклау һәм саклау мәнфәгатьләрендә төзелгән
инженер-техник корылмалар, элемтә линияләре һәм коммуникацияләр белән;
1.1) Дәүләт яки муниципаль милектәге түбәндәге җир кишәрлекләре Россия
Федерациясе Җир кодексының 27 статьясындагы 5 пункты нигезендә әйләнештә
чикләнгән булып торалар:
а) Россия Федерациясе Җир кодексының 27 статьясындагы 4 пунктында
күрсәтелмәгән махсус сакланыла торган табигать территорияләре чикләрендәгеләр;
б) урман фонды җирләре составындагылар;
в) дәүләт яки муниципаль милектә булган су объектлары алар чикләрендә урнашкан;
г) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары, Бөтендөнья
мирасы исемлегенә кертелгән объектлар, тарихи-мәдәни тыюлыклар, археологик мирас
объектлары, музей-тыюлыклар урнашканнары;
д) Россия Федерациясе Җир кодексының 27 статьясындагы 4 пунктында
күрсәтелмәгән оборона һәм куркынычсызлыкны, оборона сәнәгатен, таможня
ихтыяҗларын тәэмин итү өчен бирелгән;
е) Россия Федерациясе Җир кодексының 27 статьясындагы 4 пунктында
күрсәтелмәгән ябык административ-территориаль берәмлекләр чикләрендәге;
ж) диңгез транспорты, эчке су транспорты, Һава транспорты, һава хәрәкәтен һәм
судно йөрешен навигация белән тәэмин итү корылмалары, гомуми файдаланудагы тимер
юл транспорты инфраструктурасы объектлары, шулай ук федераль әһәмияттәге,
региональ әһәмияттәге автомобиль юллары, муниципальара әһәмияттәге яисә җирле
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әһәмияттәге автомобиль юллары төзелеше, реконструкцияләү һәм (яки) эксплуатацияләү
(алга таба - урнаштыру) өчен билгеләнгән;
з) космик инфраструктура объектлары белән биләнгән;
и) гидротехник корылмалар объектлары астында урнашкан;
к) агулы матдәләр, наркотик чаралар җитештерү өчен бирелгән;
л) куркыныч калдыклар, радиоактив матдәләр белән пычранган, биоген пычрануга
дучар ителгән, деградациягә дучар ителгән башка җирләр;
м) дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен резервланган җирләр чикләрендә
урнашкан;
н) эчә торган һәм хуҗалык-көнкүреш су белән тәэмин итү чыганакларын санитар
саклау зоналарының беренче һәм икенче поясларындагы;
7) җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге бирү
турындагы гаризада мөрәҗәгать итүче җир кишәрлеген милеккә, даими (сроксыз)
файдалануга яисә җир кишәрлеген арендага бирү турындагы гариза белән, резервлау
максатларында җир кишәрлеген бирү турындагы карарның гамәлдә булу срогыннан артык
вакытка түләүсез файдалануга бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать иткән очракта,
дәүләт яисә муниципаль ихтыяҗлар өчен резервланган җир булып тора, моннан тыш, җир
кишәрлеген резервлау максатларында җир кишәрлеге бирү очракларыннан тыш, җир
кишәрлеген резервлау;
8) җир кишәрлеге бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге
территория чикләрендә урнашкан, башка зат белән территорияне комплекслы үстерү
турында шартнамә төзелгән территория чикләрендә, әгәр җир кишәрлеген бирү турында
гариза белән, мондый җир кишәрлегендә урнашкан бина, корылмалар, аларда биналар
милекчесе, төзелеп бетмәгән объект милекчесе яисә мондый җир кишәрлегенә ия булучы
мөрәҗәгать иткән очраклардан гайре;
9) җир кишәрлеге җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир
кишәрлеге территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзелгән яисә җир
кишәрлеге территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзелгән территория
чикләрендә урнашкан, моңа федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге
объектларны яисә җирле әһәмияттәге объектларны урнаштыру өчен шундый җир
кишәрлеге күрсәтелгән объектлар төзүгә вәкаләтле зат мөрәҗәгать иткән булса, башка
зат белән территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзелгән җир
кишәрлегеннән төзелгән булса;
10) җир кишәрлеге бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге
территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзелгән җир кишәрлегеннән
төзелгән һәм территорияне планлаштыруның расланган документлары нигезендә
федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны яисә җирле
әһәмияттәге объектларны урнаштыру өчен каралган, җир кишәрлеген арендага бирү
турында гариза белән әлеге затның күрсәтелгән объектларны төзү буенча йөкләмәсен
күздә тоткан территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзелгән зат
мөрәҗәгать иткән очраклардан тыш;
11)
җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге
аукцион предметы булып тора, аны үткәрү турында хәбәр Россия Федерациясе Җир
кодексының 39.11 статьясындагы 19 пункты нигезендә урнаштырылган;
12) аны бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегенә карата Россия
Федерациясе Җир кодексының 39.11 статьясындагы 4 пунктының 6 пунктчасында
каралган гариза килде, мондый җир кишәрлеге Россия Федерациясе Җир кодексының
39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы һәм вәкаләтле орган нигезендә Россия
Федерациясе Җир кодексының 39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезләрдә
әлеге аукционны үткәрүдән баш тарту турында карар кабул ителмәгән очракта, аны сату
яисә аны арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукцион уздыру турында гариза кергән;
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13) аны бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегенә карата Россия
Федерациясе Җир кодексының 39.18 статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендә
шәхси торак төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, бакчачылык яисә аның
эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен җир кишәрлеге бирү турында хәбәр басылып чыккан һәм
урнаштырылган;
14) җир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану, территорияне планлаштыруның
расланган проекты нигезендә линия объектын урнаштыру очракларыннан тыш, җир
кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегеннән файдалану
максатларына туры килми;
a.
сорала торган җир кишәрлеге территориядән файдалануның аерым шартлары
булган зона чикләрендә тулысынча урнашкан, анда җир кишәрлекләреннән
файдалануның билгеләнгән чикләүләре җир кишәрлеген җир кишәрлеген бирү турындагы
гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегеннән файдалану максатлары нигезендә җир
кишәрлегеннән файдалануга рөхсәт ителми;
15) сорала торган җир кишәрлеге Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән
тәртиптә оборона һәм иминлек ихтыяҗлары өчен бирелгән һәм күрсәтелгән ихтыяҗлар
өчен вакытлыча файдаланылмый торган җир кишәрлекләре исемлегенә кертелмәгән,
әгәр җир кишәрлеген Россия Федерациясе Җир кодексының 39.10 статьясындагы 2
пунктының 10 пункты нигезендә бирү турында гариза бирелгән булса;
16)
җир кишәрлеген территориаль планлаштыруның расланган документлары
һәм (яисә) территорияне планлаштыру документлары нигезендә бирү турындагы
гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге федераль әһәмияттәге объектларны, региональ
әһәмияттәге объектларны яисә җирле әһәмияттәге объектларны урнаштыру өчен
билгеләнгән һәм җир кишәрлеген бирү турындагы гариза белән әлеге объектларны төзүгә
вәкаләтле булмаган зат мөрәҗәгать итү;
17) җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге бинаны,
корылманы Россия Федерациясе дәүләт программасы, Россия Федерациясе
субъектының дәүләт программасы нигезендә урнаштыру өчен билгеләнгән һәм җир
кишәрлеген бирү турындагы гариза белән әлеге биналарны, корылмаларны төзүгә
вәкаләтлебулмаган зат мөрәҗәгать итү.
18) җир кишәрлеген күрсәтелгән хокукта бирү рөхсәт ителми;
19) аны бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегенә карата рөхсәт
ителгән файдалану төре билгеләнмәгән;
20) җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге билгеле
бер җирләр категориясенә кертелмәгән;
21) аны бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегенә карата аны
гамәлдә булу срогы тәмамланмаган килеш бирүне алдан килештерү турында һәм җир
кишәрлеген бирү турында гариза белән әлеге карарда күрсәтелмәгән башка зат
мөрәҗәгать иткән;
22) җир кишәрлеген бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлеге дәүләт
яисә муниципаль ихтыяҗлар өчен тартып алынган һәм мондый җир кишәрлеген бирү
максаты мондый җир кишәрлеген алу максатларга туры килми, мондый җир кишәрлегендә
урнашкан
күпфатирлы
йортны
авария
хәлендә
һәм
җимерелергә
яисә
реконструкцияләнергә тиешле дип тануга бәйле рәвештә дәүләт яисә муниципаль
ихтыяҗлар өчен алынган җир кишәрлекләреннән тыш;
23) аны бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегенең чикләре
«Күчемсез милекне дәүләт теркәвенә алу турында» 2015 елның 13 июлендәге 218-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә төгәлләштерелергә тиеш;
24) аны бирү турындагы гаризада күрсәтелгән җир кишәрлегенең мәйданы аның
җир кишәрлеген урнаштыру схемасында, территорияне ызанлау проектында яисә урман
кишәрлекләренең проект документациясендә күрсәтелгән мәйданыннан артып китә, алар
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нигезендә мондый җир кишәрлеге төзелгән булса, ул ун проценттан артыгракка тәшкил
итә;
25) дәүләт мөлкәте исемлегенә яисә «Россия Федерациясендә кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль
законның 18 статьясындагы 4 өлешендә каралган муниципаль мөлкәт исемлегенә
кертелгән җир кишәрлеген бирү турындагы гариза белән кече яисә урта эшкуарлык
субъекты булмаган зат яисә күрсәтелгән Федераль законның 14 статьясындагы 3 өлеше
нигезендә ярдәм күрсәтелә алмаган зат мөрәҗәгать итте.
2.8.2.2. Шәхси торак төзелеше, торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык
алып бару өчен гражданнарга җир кишәрлеге бирү, крестьян (фермер) хуҗалыгы
эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен гражданнарга һәм крестьян (фермер) хуҗалыкларына
җир кишәрлеге бирү турында хәбәр басылып чыккан көннән алып утыз көн эчендә кертем,
башка гражданнарның гаризалары, крестьян (фермер) хуҗалыклары аукционда
катнашырга теләк белдерү.
2.8.2.3. Мөрәҗәгать итүченең бер үк вакытта милек хокукында һәм (яисә) шәхси
ярдәмче хуҗалык алып бару өчен башка хокукта булган җир кишәрлекләренең гомуми
мәйданы «Шәхси ярдәмче хуҗалык турында» 2003 елның 07 июлендәге 112-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә билгеләнгән максималь күләмнән артып китә.
2.8.2.4 Бакчачылык яисә яшелчәчелек коммерциягә карамаган берләшмәсе
чикләрендә җир кишәрлеге булу һәм әлеге берләшмә территориясен оештыру һәм төзү
проекты яисә аны ызанлау проекты булмау.
2.8.2.5 Җир кишәрлеге сорала торган максат шәһәр төзелешен зоналаштыру
документларында тиешле территория зонасы өчен шәһәр төзелеше регламентында
билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалануның төп төренә туры килми.
2.8.2.6. Сорала торган җир кишәрлегеннән территорияне планлаштыру проектының
территориаль зоналарында билгеләнгән рөхсәт ителгән төп төрләре, территорияне
ызанлау проекты (шул исәптән территориаль зоналарда җирдән файдалану һәм төзелеш
алып бару кагыйдәләрендә билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалану төрләрендә төрлечә
укылганда) файдалану максатының булмавы.
2.8.2.7 Индивидуаль торак төзелеше өчен рөхсәт ителгән файдалану төре булган
сорала торган җир кишәрлегендә торак өчен билгеләнмәгән бина урнашкан.
2.8.2.8 Бакчачылык коммерциячел булмаган ширкәте чикләрендә урнашкан сорала
торган җир кишәрлегендә төзелешнең гомуми мәйданы (индивидуаль торак йорт, торак
йорт, бакча йорты) территориаль планлаштыру һәм шәһәр төзелешен зоналаштыру
документларында билгеләнгән төзелешнең иң чик параметрларыннан артып китә.
2.8.2.9. Чит ил гражданы, чит ил юридик заты, гражданлыгы булмаган зат, шулай ук
устав (җыелма) капиталында чит ил гражданнары, чит ил юридик затлары, гражданлыгы
булмаган затлар өлеше 50 проценттан артык тәшкил иткән юридик затның авыл
хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән җир кишәрлекләрен алу өчен мөрәҗәгать итүе.
2.8.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл.
2.8.4. Баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турындагы карар Регламентка 3 нче кушымтада билгеләнгән форма нигезендә
рәсмиләштерелә, Палатаның вәкаләтле вазыйфаи заты (Палата) тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм
мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул
ителгән көнне Республика порталының һәм (яисә) МФЦда шәхси кабинетына җибәрелә.
2.8.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза Бердәм порталда бастырылган
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүмат нигезендә
бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту тыела.
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2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасын яисә башка
түләүне алу тәртибе, күләме һәм алу нигезләре
Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә.
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге оешмалар һәм вәкаләтле экспертлар тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнашучы Россия Федерациясе законнары нигезендә күрсәтелә.
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
күрсәткән өчен түләүне алу тәртибе, күләме һәм нигезләре, мондый түләүнең күләмен
исәпләү методикасы турында мәгълүматны да кертеп
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы
оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гарызнамә биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмәт алуга гариза биргәндә көтү вакыты - 15 минуттан артык
түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы оешма тарафыннан күрсәтелә торган
муниципаль хезмәт һәм хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең гарызнамәсен
теркәү срогы һәм тәртибе, шул исәптән электрон рәвештә
2.13.1. МФЦга шәхсән мөрәҗәгать иткәндә гариза бирелгән көнне мөрәҗәгать итүчегә
МФЦның АИСында, гаризаның җибәрелүен раслаучы теркәү номеры һәм гариза бирү
датасы белән расписка бирелә.
2.13.2. Гаризаны Бердәм портал, Республика порталы аша җибәргәндә мөрәҗәгать
итүче гариза биргән көнне Бердәм порталның, Республика порталының шәхси
кабинетында һәм электрон почта аша, гаризаның теркәлү номеры һәм гариза бирү
датасы күрсәтелгән гаризаның җибәрелүен раслый торган хәбәрнамә ала.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган биналарга, көтү залына, муниципаль
хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамәләрне тутыру урыннарына, аларны тутыру
үрнәкләре булган мәгълүмати стендларга һәм һәр муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар исемлегенә, мондый хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы һәм мультимедиа мәгълүматын урнаштыру һәм рәсмиләштерүгә карата, шул
исәптән күрсәтелгән объектларның инвалидлары өчен, федераль законнар һәм
инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары нигезендә,
уңайлылыгын тәэмин итүгә таләпләр
2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын сүндерү
системасы белән җиһазландырылган биналарда гамәлгә ашырыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документларны рәсмиләштерү өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
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Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керүе (бинага
уңайлы керү, анда йөрү һәм аннан чыгу) тәэмин ителә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм мультимедиале
мәгълүмат мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән креслоколясканы файдаланып;
2) күрмәгән һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылган инвалидларны озата
бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
3) хезмәт күрсәтүдән файдалану өчен кирәкле җиһазларны инвалидлар куллана
алырлык итеп урнаштыру;
4) инвалидлар өчен тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук язуларны, билгеләрне
һәм башка текстлы һәм график мәгълүматны Брайль рельефлы-нокталы шрифтында
урнаштыру;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемә кертүне тәэмин итү;
6) махсус укытуны раслаучы һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының "Озатып йөрүче этне махсус укытуны раслый торган документ
формасын һәм аны бирү тәртибен раслау турында" 2015 елның 22 июнендәге 386н
номерлы боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә бирелүче документ булганда, озатучы
этне бинага кертүне рөхсәт итү.
2.14.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла торган объектлардан һәм әлеге
пунктның 1-4 бүлекләрендә күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәткәндә кулланыла
торган чаралардан инвалидларның файдалана алуын тәэмин итү өлешендә таләпләр
2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган яисә модернизация узган
объектларга һәм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең кешеләр файдалана алырлыгы дәрәҗәсе
һәм сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт
күрсәткәндә вазыйфаи затлар белән хезмәттәшлеге саны һәм аларның дәвамлылыгы,
муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән
мәгълүмати-коммуникация технологияләреннән файдаланып, муниципаль хезмәт
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә) муниципаль хезмәт алу
мөмкинлеге йә мөмкин булмавы, мөрәҗәгать итүче сайлавы буенча җирле үзидарә
органының башкарма-боеру органының теләсә кайсы территориаль бүлекчәсендә
муниципаль хезмәт алу мөмкинлеге йә мөмкин булмавы (экстерриториаль принцип), 210ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясы нигезендә, күпфункцияле үзәкләрдә
берничә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында гарызнамә (комплекслы
гарызнамә) бирүнең кешеләр уңайлылыгы дәрәҗәсе һәм сыйфаты күрсәткечләре
2.15.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең файдалана алырлык булу күрсәткечләре
түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
документлар кабул ителә торган бина җәмәгать транспортыннан файдалану
мөмкинлеге булган зонада урнашу;
белгечләр, шулай ук мөрәҗәгать итүчеләрдән документлар кабул ителә торган
биналар кирәкле санда булу;
мәгълүмати стендларда, муниципаль район сайтында, Бердәм порталда,
Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм сроклары
турында тулы мәгълүмат булу;
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инвалидларга алар хезмәтләрне башка затлар белән бертигез дәрәҗәдә алырга
комачаулаучы каршылыкларны җиңүдә ярдәм күрсәтү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфат күрсәткечләре түбәндәгеләрдән
гыйбарәт:
1) документларны кабул итү һәм карау срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу срогын үтәү;
3) башкарма комитет хезмәткәрләре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазыйфаи затлар белән үзара хезмәттәшлеге саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүченең МФЦ хезмәткәрләре
белән хезмәттәшлеге барлык кирәкле документлар белән гариза биргәндә бер тапкыр
гамәлгә ашырыла;
4.2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документның нөсхәсе
рәвешендә МФЦда алу кирәк булган очракта, бер тапкыр.
Муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүченең вазыйфаи затлар белән
бер мәртәбә хезмәттәшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат мөрәҗәгать
итүче тарафыннан Бердәм порталда яисә Республика порталында шәхси кабинетта
алынырга мөмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мөрәҗәгать итүчене яшәү урынына яисә
экстерриториаль принцип буенча фактта яшәү (булу) урынына бәйсез рәвештә теләсә
кайсы МФЦда гамәлгә ашырыла.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәтне комплекслы гарызнамә составында
алырга хокуклы.
2.16. Шул исәптән экстерриториаль принцип буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
үзенчәлекләрен (муниципаль хезмәт экстерриториаль принцип буенча күрсәтелә торган
очракта) һәм муниципаль хезмәтне электрон рәвештә күрсәтү үзенчәлекләрен исәпкә
алучы башка таләпләр
2.16.1. Муниципаль хезмәт электрон рәвештә күрсәтелгәндә, мөрәҗәгать итүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) Бердәм порталда һәм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле башка документлар, шул исәптән электрон образлары 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә Республика
порталыннан файдаланып таныкланган документларны һәм мәгълүматны бирү;
в) электрон рәвештә бирелгән муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаларның
үтәлеше турында белешмәләр алырга;
г) Республика порталы ярдәмендә муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын
бәяләләргә;
д) хәбәрнамә рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алырга;
е) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүче органнарның, аларның вазыйфаи затларының, дәүләт һәм
муниципаль хезмәткәрләрләрнең карарларына һәм гамәлләргә (гамәл кылмауларга)
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү процессын тәэмин итә торган Республика
порталы, федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы, порталы Башкарма
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комитетының, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирергә.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән башкарыла.
2.16.3. Мөрәҗәгать итүчеләрнең МФЦга (алга таба - язма) кабул итүгә язылуы
Республика порталы, МФЦ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди буш вакытка МФЦ кабул итү
графигы чикләрендә язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеләнгән датага язылу бу дата башланганчы бер тәүлек кала тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен мөрәҗәгать
итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул исәптән:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (теләк буенча);
кабул итү көнен һәм вакытын.
Мөрәҗәгать итүче алдан язып куйган белешмәләр шәхсән кабул иткәндә
тапшырылган документлардагы белешмәләргә туры килмәгән очракта, мөрәҗәгать итүче
кабул ителми.
Алдан язылуны башкарганда, мөрәҗәгать итүчегә талонны бастырып чыгару
мөмкинлеге бирелә. Әгәр мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр итсә,
күрсәтелгән адреска, кабул итү датасын, вакытын һәм урынын күрсәтеп, алдан язылуны
раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда, мөрәҗәгать итүчегә, ул билгеләнгән вакыттан
соң 15 минут үткәннән соң килмәгән очракта, алдан язылу юкка чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
Мөрәҗәгать итүче алдан язылудан теләсә кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендә, идентификация һәм
аутентификация үтүдән, кабул итү максатын күрсәтүдән, шулай ук кабул итү вакытын
озынлыгын исәпләү өчен кирәкле белешмәләрне бирүне сораудан тыш башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү тәртибенә
таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон формада башкару
үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә административ процедураларны
башкару үзенчәлекләре. Күрсәтелгән хезмәтләрне гомуми билгеләре белән берләшкән
мөрәҗәгать итүчеләрнең аерым категорияләренә бирү тәртибен үз эченә алган
муниципаль хезмәт күрсәтү вариантлары
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә эш итүнең эзлеклелеге тасвирламасы:
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү
һәм карау;
3) ведомствоара гарызнамәләр муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы
органнарга җибәрү;
4) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү;
5) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү).
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү
3.2.1. Административ процедураны үти башлауга мөрәҗәгать итүченең муниципаль
хезмәт күрсәтүгә бәйле мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате нигез була.
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Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр) булып
тора:
- мөрәҗәгать итүче МФЦга мөрәҗәгать иткәндә - МФЦ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүче Палатага мөрәҗәгать иткәндә – «Татарстан Республикасы
Баулы муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ җитәкчесе
(алга таба - консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче МФЦга шәхсән мөрәҗәгать итәргә, телефон һәм электрон
почта аша консультация алырга хокуклы.
МФЦ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә консультация бирә, шул исәптән
документларның составы, формасы һәм муниципаль хезмәт алу өчен башка мәсьәләләр
буенча.
Мөрәҗәгать итүче МФЦ сайтына ирекле керү юлы белән муниципаль хезмәт
күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат алырга мөмкин (http://edu.tatar.ru).
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итүче мөрәҗәгать иткән
көндә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: бирелә торган документациянең составы, формасы
һәм муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.
3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Палатага телефон һәм электрон почта аша мөрәҗәгать
итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында Башкарма
комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Консультация өчен җаваплы вазыйфаи зат мөрәҗәгать итүчегә әлеге
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мәгълүмат бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итүче мөрәҗәгать иткән
көндә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: бирелә торган документациянең составы, формасы
һәм муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле башка мәсьәләләр буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар
комплектын кабул итү һәм карау
3.3.1. МФЦ яки МФЦның читтәге эш урыны аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
документлар кабул итү.
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) шәхсән үзе муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гарызнамә белән мөрәҗәгать итә һәм документларны шушы
Регламентның 2.5. пункты нигезендә тапшыра.
3.3.1.2. Гаризалар кабул итүче МФЦ хезмәткәре:
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5. пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры килүен
тикшерә;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кәгазь чыганакта Регламентның 2.5. пунктында күрсәтелгән документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
МФЦ АИСтан гаризаны бастырып чыгара;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерүгә һәм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
электрон формада тапшырылган яисә сканерланган документларның электрон
образларын МФЦ АИСка кертә, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның төп нөсхәләрен кире кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итүдә расписка бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгать итүче мөрәҗәгать иткән
көндә гамәлгә ашырыла.
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Процедуралар нәтиҗәсе: җибәрүгә әзер гариза һәм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Палатага электрон рәвештә
(электрон эш пакетлары составында) кабул ителгән документлар пакетын мөрәҗәгать
итүче МФЦ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән көннән алып бер эш көне эчендә
җибәрә.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып электрон хезмәттәшлек
системасы аша Палатага җибәрелгән гариза һәм документлар пакеты (электрон эш) тора.
3.3.2. Республика порталы аша электрон рәвештә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны Республика порталы аша электрон рәвештә бирү өчен гариза
бирүче түбәндәге гамәлләрне башкара:
авторизация үтә;
электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри белешмәләрне үз эченә
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисә электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
муниципаль хезмәтне электрон формада күрсәтүнең шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза формасында
тиешле тамганы куя);
электрон гариза җибәрә (электрон гариза формасында тиешле төймәгә баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре һәм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон таләпләре нигезендә (гади электрон имза һәм (яисә) көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәр ала.
3.3.2.2.Процедуралар нәтиҗәсе: электрон багланышлар системасы аша Палаткага
юнәлдерелгән электрон эш.
3.3.3. Палатаның документлар комплектын каравы:
3.3.3.1. Административ процедураны үти башлауның нигезе булып гариза һәм
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр) булып
«Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының мөлкәти һәм җир
мөнәсәбәтләре палатасы» баш белгече тора (алга таба - документлар кабул итү өчен
җаваплы вазыйфаи зат).
Документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат карау өчен документлар
кергәннән соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны тикшерү"
статусы бирә, бу Бердәм порталның, Республика порталының шәхси кабинетында
чагыла;
электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон рәвештә
бирелгән документларны һәм документларның электрон образларын өйрәнә;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнәкләренең укылышын тикшерә;
Бердәм порталдан электрон имзаның гамәлдә булу шартлары үтәлешен тикшерә
(мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзаланган документларның электрон образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында 1-11 пунктчаларында каралган нигезләр булганда,
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли.
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә аның
гамәлдә булу шартлары үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63-ФЗ
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номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә алырга тиеш, алар аны
кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль хезмәт күрсәтү
өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр мондый
документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган очракта,
документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документлар (мәгълүмат,
белешмәләр) исеме турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дөрес
булмаган һәм (яисә) аларда каршылыклы белешмәләр булганда, билгеләнгән
таләпләрне бозып тутырылган очракта), билгеләнгән тәртиптә электрон документлар
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында каралган тәртиптә
гамәлгә ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш тарту
өчен нигезләр булмаган очракта, документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
гариза кергән көннән алып бер эш көне эчендә мөрәҗәгать итүчегә гаризада күрсәтелгән
ысул белән хәбәр итә, гаризаның теркәү номерын, гаризаның гаризаны алу датасын, аңа
тапшырылган документларның исемнәре исемлеген, муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу
датасын үз эченә алган гариза керү турында хәбәр итә.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турындагы гариза яисә карар проекты.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү, техник
мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән
автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик режимда гамәлгә
ашырыла.
3.3.3.3. Процедуралар тикшерү өчен гариза кергән көннән бер эш көне эчендә
башкарыла.
3.4. Ведомствоара гарызнамәләрне муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга
җибәрү
3.4.1. Административ процедураны үти башлануга нигез булып, административ
процедураны үтәүгә вәкаләтле вазыйфаи затның (хезмәткәрнең) мөрәҗәгать итүчедән
документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи заттан (хезмәткәрдән) документлар
алуы тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр) булып
«Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре
палатасы» МКУ җитәкчесе (алга таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен
җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамәләр җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат
ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы ярдәмендә (техник мөмкинлек
булмаганда - башка ысуллар белән) документлар һәм белешмәләр бирү турында
Регламентның 2.6. пунктында каралган гарызнамәләрне формалаштыра һәм электрон
рәвештә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гариза кабул ителгән көнне
башкарыла.
Административ процедураларның башкарылу нәтиҗәләре: хакимият органнарына
һәм (яисә) хакимият органнарына буйсынучы оешмаларга юлланган мөрәҗәгатьләр.
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3.4.3. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша килгән гарызнамәләр
нигезендә белешмәләр бирүчеләр белгечләре соратып алына торган документларны
(мәгълүматны) бирәләр яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле мәгълүматны һәм
(яисә) документның булмавы турында хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга таба - баш тарту
турында хәбәрнамә).
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда башкарыла:
Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (белешмәләр)
буенча - өч эш көненнән артык түгел;
җирле үзидарә органнары һәм аларга буйсынучы оешмалар карамагындагы
документлар (белешмәләр) буенча - өч эш көненнән артык түгел;
башка белешмәлә бирүчеләр буенча - ведомствоара гарызнамә органга яисә
оешмага кергән көннән алып биш көн эчендә (әгәр ведомствоара гарызнамәгә җавапны
әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса).
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яисә ведомствоара
гарызнамәләр җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш тарту турында
хәбәрнамә.
3.4.4. Ведомствоара гарызнамәләр җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша соратып алына торган
документларны (белешмәләрне) йә, документ һәм (яисә) мәгълүмат булмаганда, баш
тарту турында хәбәрнамә ала;
Регламентның 2.7.1 пункты 12-16 пунктчаларында каралган нигезләр булганда,
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проектын төзи.
Кире кагу сәбәпләрен күрсәтелгән документлар кабул итүдән баш тарту турындагы
карар проекты (муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту өчен нигезләр мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга
бәйле булган очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә
тапшырылмаган документлар (мәгълүматлар), дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы
белешмәләр, турында мәгълүмат булырга тиеш), блгеләнгән тәртиптә электрон
документлар әйләнеше системасы ярдәмендә килештерүгә җибәрелә.
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр ачыкланганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.5 пунктында каралган тәртиптә
гамәлгә ашырыла.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар
комплекты.
3.4.5 Регламентның 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5. пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын файдаланып, шул исәптән
гаризаны, Регламентның 2.13 пункты нигезендә, теркәгән вакыттан алып автоматик
режимда гамәлгә ашырыла.
3.4.6 Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ процедураларны
үтәүнең максималь срогы алты эш көне тәшкил итә.
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3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү
3.5.1. Административ процедураны үти башла өчен нигез булып муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле ведомствоара гарызнамәләр җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи
заттан документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат булып «Татарстан
Республикасы Баулы муниципаль районының мөлкәти һәм җир мөнәсәбәтләре
палатасы» МКУ җитәкчесе тора (алга таба - муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы вазыйфаи зат:
җир кишәрлеген карап чыгу һәм билгеләнгән таләпләргә туры килү предметына бәя
бирү кирәклеге турында карар кабул итә;
җир кишәрлеген карау һәм билгеләнгән таләпләргә туры килүен бәяләү кирәк булу
очракта, тикшерү һәм фотофиксация үткәрә, тикшерү актын әзерли;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларның формалаштырылган
комплектын карый;
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту нигезләре ачыкланганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар
проектын әзерли;
гражданның торак пункт чикләрендә индивидуаль торак төзелеше өчен җир
кишәрлеге бирү, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару турында мөрәҗәгать иткән очракта,
гражданның яисә крестьян (фермер) хуҗалыгының аның эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен
җир кишәрлеге бирү турында гаризасы күрсәтелгән очракта, җир кишәрлеген билгеләнгән
тәртиптә бирү һәм аукционда катнашырга ниятләгән затлардан гаризалар җыю турында
хәбәрнамә җибәрә һәм бу хакта мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт: җир
кишәрлегенә чыгу датасын килештерү турында хәбәрнамә, карау акты, муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар проекты, җир кишәрлеген бирү турында
хәбәр, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларның төзелгән комплекты.
Регламентның 3.5.2 пунктында күрсәтелгән административ процедураларны үтәү
срогы ике эш көнен тәшкил итә, барлыкка килә торган җир кишәрлеген карап чыгу һәм
территориядән махсус файдалану шартлары булган зоналар чикләрендә булу
предметына бәя бирү кирәк булган очракта - 12 эш көне.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы вазыйфаи зат:
җир кишәрлеген аукционда катнашырга ниятләгән затлардан алдагы гариза бирү
турында хәбәр алынган көннән утыз көн эчендә кергән очракта, муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту турындагы карар проектын әзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
өчен нигезләр булмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны карау йомгаклары буенча Регламентның 2.3.1 пунктының 1 - 3
пунктчалары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре проектын әзерли;
муниципаль хезмәт күрсәтүнең әзерләнгән проектын билгеләнгән тәртиптә
электрон документлар әйләнеше системасы ярдәмендә килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.4.Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны, муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре проектын (алга таба - документлар проектларын) кабул итүдән баш
тарту турында карар проектын килештерү һәм имзалау муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы структур бүлекчә җитәкчесе, Палата җитәкчесе урынбасары,
Палата җитәкчесе тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Кисәтүләр булган документларның әзерләнгән проектлары муниципаль хезмәт
нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы затка эшләп бетерүгә кайтарыла.
Карарлар проектларын килештерү һәм имзалау ике эш көненнән артмаган срокта

24
гамәлгә ашырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы вазыйфаи зат:
мөрәҗәгать итүче тарафыннан Регламентның 2.3.1 пунктының 1 - 3 пунктларында
күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу ысулын сайлаган очракта,
МФЦшартнамә яки өстәмә килешү проектларының ике нөсхәсен әзерләүне тәэмин итә. 1
елдан артык вакытка аренда шартнамәсе әзерләнгән яисә сату-алу килешүе әзерләнгән
очракта, кәгазь чыганакта шартнамәнең яисә өстәмә килешүнең өч нөсхәсен әзерли һәм
МФЦда бирү өчен кәгазь чыганактагы килештерелгән проектларны имзалауга җибәрә;
дәүләт һәм муниципаль түләүләрнең дәүләт мәгълүмат системасына карата
түләүләр куя һәм республика порталында квитанция яисә түләү йөкләмәсе тапшыра.
Республика порталында мөрәҗәгать итүче өчен (мөрәҗәгать итүче вәкиле) шәхси
кабинетта куелган исәпләү турында мәгълүмат чагылдырыла һәм куелган исәпләү өчен
түләү яисә билгеләнгән очракларда кирәкле муниципаль хезмәт нәтиҗәсенә түләүне
раслаучы түләү документын беркетү мөмкинлеге бирелә.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар, җир кишәрлеген бирүдән баш тарту турында карар, 2.3.1 пунктында
каралган шартнамәләр проектлары. Регламент, исәпләү.
Административ процедуралар өч эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.5. Регламентның 3.5.3, 3.5.4. пунктларында күрсәтелгән процедураларны үтәү,
техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән
автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик режимда гамәлгә
ашырыла.
Регламентның 3.5. пунктында күрсәтелгән административ процедураларны үтәүнең
максималь срогы - 16 эш көне.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
3.6.1.Административ процедураны үти башлауга нигез булып административ
процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат муниципаль хезмәт күрсәтүне (күрсәтүдән
баш тартуны) раслый торган документны алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат булып «Татарстан
Республикасы Баулы муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы»
МКУ җитәкчесе тора (алга таба - документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи
зат).
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасы документациясен алып баруда муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсендә шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системасына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләрне теркәүне һәм кертүне
тәэмин итә;
Мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) Бердәм портал, Республика порталы аша
электрон хезмәттәшлек ярдәмендә муниципаль хезмәтне күрсәтү һәм муниципаль хезмәт
нәтиҗәсен МФЦда алу мөмкинлеге турында хәбәр итә.
Процедураларны үтәү техник мөмкинлек булганда дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтүне
(күрсәтүдән баш тартуны) раслый торган документка Палатаның вәкаләтле вазыйфаи
заты кул куйган көндә башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
муниципаль хезмәтне күрсәтү нәтиҗәсе турында белешмәләрне мәгълүмати
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системаларда урнаштыру, гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе һәм аны алу ысуллары турында хәбәр итү.
3.6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү тәртибе:
3.6.2.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт нәтиҗәсен сорап МФЦга мөрәҗәгать
иткәндә, МФЦ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә электрон документның кәгазьдәге нөсхәсе
рәвешендә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча
электрон документның кәгазьдәге нөсхәсе белән бергә аңа электрон документның
нөсхәсе электрон хәтергә яздыру юлы белән бирелергә мөмкин.
Шартнамә, өстәмә килешү проектына имза салу мөрәҗәгать итүче тарафыннан
МФЦда гамәлгә ашырыла.
Килешүне, өстәмә килешүне имзалаганда МФЦ хезмәткәре документларны
имзалаучы затның вәкаләтләрен тикшерә. Гариза бирүченең документларны имзалауга
вәкаләтле вәкиле мөрәҗәгать иткән очракта, мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен
раслый торган документларны сканерлый.
Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүченең документлар имзалауга вәкаләтле вәкиле)
ике нөсхәгә (аренда шартнамәсе 1 елдан артык вакытка төзелгән яисә сату-алу
шартнамәсе төзелгән очракта өч нөсхәгә) кул куя, үзенең имзасын арткы яктан һәм
мөһере белән беркетә (мөрәҗәгать итүче юридик зат булса).
Мөрәҗәгать итүче шартнамәгә кул куйганнан соң, 1 эш көненнән дә соңга
калмыйча, МФЦ шартнамәләрнең яисә өстәмә килешүләрнең нөсхәләрен Палаткага
җибәрә.
Мөрәҗәгать итүчегә җибәрелгән шартнамәләр проектлары имзаланырга һәм
МФЦда күрсәтелгән шартнамәләр проектларын алган көннән алып 30 көннән дә соңга
калмыйча тапшырылырга тиеш.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче килгән көнне
МФЦ эше регламентында билгеләнгән срокларда чират тәртибендә гамәлгә ашырыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт нәтиҗәсен сорап республика
порталы аша мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүчегә «шәхси кабинетка» муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документның электрон образы җибәрелә (Палатаның
вәкаләтле вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган).
Мөрәҗәгать итүче көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән Республика
порталының шәхси кабинетында 30 календарь көн эчендә шартнамә проектларын
имзаларга хокуклы.
30 календарь көн узгач, мөрәҗәгать итүчегә килешүне имзалау срогы тәмамлану
турында мәгълүмат килә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтүне
(күрсәтүдән баш тартуны) раслый торган документка кул куйган көндә Палатаның
вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмәт күрсәтүне (шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тартуны) раслый торган документ юлламасы бирү.
3.7. Техник хаталарны төзәтү
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мөрәҗәгать итүче Палатага җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (әлеге Регламентка 5 нче кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хата булган муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак
бирелгән документ;
юридик көчкә ия булган, техник хата булуын дәлилләүче документлар.
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Техник хатаны төзәтү турында гариза шәхсән, йә почта аша (шул исәптән электрон
почта аша), яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең Бердәм порталы,
Республика порталы яисә күпфункцияле үзәге аша тапшырыла.
3.7.2.Документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны төзәтү
турында гариза кабул итә, кушымта итеп бирелгән документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы затка тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гаризаны теркәү датасыннан бер
эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: документларны эшкәртү өчен Бүлек белгеченә карауга
юнәлтелгән кабул ителгән һәм теркәлгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы зат документларны муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр кертү максатларында карый һәм
мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкиленнән) техник хата булган документның төп
нөсхәсен алып, төзәтелгән документны бирә яисә мөрәҗәгать итүчегә почта аша
(электрон почта ярдәмендә), техник хата булган документны Палатага тапшырып,
документны алу мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура техник хата ачыкланганнан яисә
җибәрелгән хата турында теләсә кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң өч эш
көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә бирелгән (юнәлтелгән) документ.
4. Административ регламентның үтәлешен тикшереп тору тәртибе һәм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезләмәләренең һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүгә таләпләрне билгели торган башка норматив хокукый
актларның, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итү үтәлешенә һәм
башкарылуына агымдагы контрольне гамәлгә ашыру тәртибе
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын тикшереп тору үз эченә
мөрәҗәгать итүчеләрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һәм бетерүне, муниципаль
хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле үзидарә органы
вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмавына) карарлар әзерләүне ала.
Административ процедураларның үтәлешен тикшереп тору формалары
түбәндәгеләр:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү документлары проектларын тикшерү һәм килештерү;
2) рәсми эш башкаруны тикшерүне билгеләнгән тәртиптә тикшерүләр;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешенә билгеләнгән тәртиптә
контроль тикшерүләр үткәрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедураларны үтәүче
вазыйфаи затларның телдән һәм язма мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка белешмәләр файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм җирле үзидарә органы җитәкчесенә карарлар
кабул иткәндә гамәлләрнең башкарылуын тикшереп тору өчен муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмә бирелә.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның эзлеклелеге
һәм аларны карап тоту сәбәпләре турында вазыйфаи затлар муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенә кичекмәстән хәбәр итәләр, шулай ук хокук бозуларны
бетерү буенча ашыгыч чаралар күрәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда билгеләнгән
гамәлләрнең эзлеклелеге үтәлешенә агымдагы контроль муниципаль хезмәт күрсәтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль
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хезмәт күрсәтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарә
органының структур бүлекчәләре һәм вазыйфаи регламентлар турындагы нигезләмәләр
белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын планлы һәм планнан тыш
тикшерү тәртибе һәм ешлыгы, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм
сыйфатын тикшерү тәртибе һәм формасы
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яисә
еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырылырга) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтүгә (комплекслы тикшерүләргә) бәйле
барлык мәсьәләләр яисә мөрәҗәгать итүченең конкрет мөрәҗәгате буенча каралырга
мөмкин.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында алар тарафыннан кабул ителә торган карарлары һәм гамәлләре
(гамәл кылмавы) өчен җаваплылыгы
Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча, мөрәҗәгать итүчеләрнең хокуклары
бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә
җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе белдерүләрне вакытында тикшермәгән өчен
җавап тота.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкчесе урынбасары)
әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрне вакытында һәм
(яисә) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (башкарыла торган)
карар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен вазыйфаи затлар һәм башка муниципаль
хезмәткәрләр законнарда билгеләнгән тәртиптә җавап тоталар.
4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибенә һәм рәвешләренә карата
таләпләрне характерлаучы нигезләмәләр, шул исәптән гражданнар, аларның
берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан
Гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары ягыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле үзидарә органы
эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм
дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү барышында мөрәҗәгатьләрне
(шикаятьләрне) судка кадәр карау мөмкинлеге ярдәмендә гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәгенә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларга, шулай ук аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә,
хезмәткәрләргә карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
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статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, шулай ук аларның
хезмәткәрләренең судка кадәр гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять белдерү
хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче шикаять белән мөрәҗәгать итә ала, шул исәптән түбәндәге
очракларда:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гарызнамәне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсәтелгән гарызнамәне теркәү срогын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше
белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта
мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда аларны тапшыру яисә гамәлгә ашыру каралмаган
документларны яисә мәгълүматны таләп итү;
4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итүдән баш тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең бүтән норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезләре
каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту.
Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр
күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин.
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
каралмаган түләү таләп итү;
7) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән
хаталарны төзәтүдән баш тартуы йә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.
Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр
күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин.
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогы яисә
тәртибе бозылу.
9) туктатып тору нигезләре федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул
ителгән Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору.
Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр
күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин.
10) башта муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда (210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4
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пунктында каралган очраклардан тыш), аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы
әйтелмәгән документларны яисә мәгълүматны таләп итү. Күрсәтелгән очракта
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү шикаять белдерелә
торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән
очракта мөмкин.
5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон формада муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәккә яки күпфункцияле үзәкне гамәлгә
куючы тиешле дәүләт хакимияте органына (алга таба - күпфункцияле үзәкне гамәлгә
куючы) тапшырыла. Муниципаль хезмәтне күрсәтүче орган җитәкчесенең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр югарырак органга (ул булган очракта)
бирелә йә ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмәтне күрсәтүче орган
җитәкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаятьләр шушы күпфункцияле үзәк
җитәкчесенә бирелә. Күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) шикаятьләр күпфункцияле үзәкне оештыручыга бирелә. 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясының 1.1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаятьләр әлеге оешмалар
җитәкчеләренә бирелә.
Күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаять
почта
аша,
«Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән,
күпфункцияле үзәк сайты, Бердәм портал яисә Республика порталыннан, судка кадәр
шикаять бирүнең мәгълүмати системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай
ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмаларның, шулай ук
аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, әлеге
оешмаларның, Бердәм порталның яисә Республика порталының сайтларыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхсән кабул иткәндә
кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне күрсәтүче
органның вазыйфаи затының йә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның
җитәкчесе һәм (яисә) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы
1.1
өлешендә
каралган
оешмаларның,
аларның
җитәкчеләре
һәм
(яисә)
хезмәткәрләренең исемнәре, нинди карарларга һәм гамәлләргә (гамәл кылмауга) карата
шикаять белдерелә;
2) мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшәү урыны турында белешмә (физик зат) яки мөрәҗәгать итүче - юридик зат
булганда - исеме, урнашкан урын турында белешмә, шулай ук элемтә телефоны номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап
җибәрелергә тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне күрсәтүче
органның вазыйфаи затының йә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең
хезмәткәре, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган күпфункцияле үзәк хезмәткәре, оешмаларның,
аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл
кылмавы) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче органның
вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган
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оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы)
белән килешмәүне күрсәтүче дәлилләр.
5.4. Кергән шикаять икенче эш көненнән дә соңга калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган
оешмаларга яисә югарырак органга (ул булганда) кергән шикаять аны теркәгән көннән
алып унбиш эш көне эчендә каралырга тиеш, ә муниципаль хезмәт күрсәтүче органга,
күпфункцияле үзәккә, оешмаларга шикаять биргән очракта, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмаларга карата мөрәҗәгать
итүчедән документларны кабул иткәндә йә җибәрелгән басма хаталарны төзәтүдә яисә
билгеләнгән срокны бозган очракта - аны теркәгән көннән алып биш эш көне эчендә.
5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул
ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы хаталарны төзәтү, түләтү Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны мөрәҗәгать итүчегә
кире кайтару рәвешендә канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарту.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннең иртәгесеннән дә соңга
калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге буенча
электрон рәвештә шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә.
5.7. Шикаять канәгатьләндереллергә тиешле дип таныган очракта, мөрәҗәгать
итүчегә, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмәт күрсәткәндә кичекмәстән бетерү
максатларында, җавапта башкарма комитет, күпфункцияле үзәк йә 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешма гамәлләр турында
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм
мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт алу максатларында башкарырга кирәк булган
гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.
5.8. Шикаять канәгатьләндерелмәгән очракта, мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул
ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән
карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.9. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәләре буенча административ хокук
бозу яисә җинаять составы билгеләре билгеләнгән очракта, шикаятьне карау буенча
вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура
органнарына җибәрә.

Приложение № 1
к Регламенту
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)
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Уведомление
В связи с обращением
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица –
заявителя)
заявление № _______ от_____._____.________гг., о ________________________________
____________________________________________________________________________
_
на основании:
,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в связи с:
1.
2.

Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

Исполнитель (ФИО)
______________________________
(контакты исполнителя)
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Приложение № 2
к Регламенту
В ________________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования)
от________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при
наличии), место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, ИНН)
__________________________________________
(для юридических лиц - наименование, место
нахождения,
организационно-правовая
форма,
сведения о государственной регистрации в ЕГРЮЛ,
ОГРН)
_______________________________________________
______________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
телефона для связи)
Заявление
о предоставлении земельного участка
Прошу Вас на основании ___________________________ предоставить для,
(указывается основание из числа, предусмотренных ст.39.3, ст.39.6 ЗК РФ).
______________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка)
площадью ___________ кв.м., кадастровый номер ________:___, расположенного по
адресу: ___________ муниципальный район (городской округ), населенный
пункт____________________________ ул.______________________ д. _________, в
_____________________________________________________.
(вид права на котором заявитель желает приобрести земельный участок)
Дополнительные сведения (заполняются при наличии нижеуказанных условий):
______________________________________________________________________
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
____________________________________________________________________________
______
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
3) ______________________________________________________________
4) ______________________________________________________________
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Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
в личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан;
в форме документа на бумажном носителе в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Регламенту
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

Уведомление
В связи с обращением
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица –
заявителя)
заявление № _______ от_____._____.________гг., о ________________________________
____________________________________________________________________________
_
на основании:

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в связи с:
1.
2.

Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

Исполнитель (ФИО)
______________________________
(контакты исполнителя)
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Приложение № 4
к Регламенту
Руководителю
Исполнительного комитета
______________
От:__________________________
Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги
______________________________________________________________________
(наименование услуги)
Записано:______________________________________________________________
_________________________________________________________________
Правильные сведения:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие
изменения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической
ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по
адресу: ________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей
личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны.
Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления
заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Регламенту
Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов

N п/п

1.

Основание
предоставления
земельного
участка без
проведения
торгов

Вид права,
на котором
осуществля
ется
предоставл
ение
земельного
участка
бесплатно
или за
плату

Заявитель

Земельный участок

Подпункт 1
В
Лицо, с которым
Земельный участок,
пункта 2 статьи собственно заключен договор о
образованный из
39.3 Земельного
сть за
комплексном освоении
земельного участка,
кодекса
плату
территории
предоставленного в
Российской
аренду для комплексного
Федерации <1>
освоения территории
(далее Земельный
кодекс)

Документы, подтверждающие право
заявителя на приобретение
земельного участка без проведения
торгов и прилагаемые к заявлению о
приобретении прав на земельный
участок (документы представляются
(направляются) в подлиннике (в
копии, если документы являются
общедоступными) либо в копиях,
заверяемых должностным лицом
органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления,
принимающим заявление о
приобретении прав на земельный
участок)
Договор о комплексном освоении
территории
* Выписка из Единого
государственного реестра
недвижимости (далее - ЕГРН) об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке)
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
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* Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, являющемся
заявителем
2.

Подпункт 2
В
Член некоммерческой
Земельный участок,
Документ, подтверждающий членство
пункта 2 статьи собственно
организации,
предназначенный для
заявителя в некоммерческой
39.3 Земельного
сть за
созданной
индивидуального
организации
кодекса <2>
плату
гражданами, которой жилищного строительства,
Решение органа некоммерческой
предоставлен
образованный из
организации о распределении
земельный участок
земельного участка,
испрашиваемого
земельного участка
для комплексного
предоставленного
заявителю
освоения в целях
некоммерческой
индивидуального
организации для
Договор о комплексном освоении
жилищного
комплексного освоения
территории
строительства
территории в целях
индивидуального
* Выписка из ЕГРН об объекте
жилищного строительства недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории

3.

Подпункт 2
В
пункта 2 статьи собственно
39.3 Земельного
сть за
кодекса
плату

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами, которой
предоставлен

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного строительства,
образованный в

Решение органа некоммерческой
организации о приобретении
земельного участка
Договор о комплексном освоении
территории

38
земельный участок
для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

4.

Подпункт 3
В
пункта 2 статьи собственно
39.3 Земельного
сть за
кодекса <3>
плату

Член садоводческого
некоммерческого
товарищества (СНТ)
или огороднического
некоммерческого
товарищества (ОНТ)

результате раздела
* Утвержденный проект планировки и
земельного участка,
утвержденный проект межевания
предоставленного
территории
некоммерческой
* Выписка из ЕГРН об объекте
организации, созданной
недвижимости
(об испрашиваемом
гражданами, для
земельном
участке)
комплексного освоения
территории в целях
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
индивидуального
лице, являющемся заявителем
жилищного строительства
Садовый земельный
участок или огородный
земельный участок,
образованный из
земельного участка,
предоставленного СНТ
или ОНТ

* Документ о предоставлении
исходного земельного участка СНТ
или ОНТ, за исключением случаев,
если право на исходный земельный
участок зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство
заявителя в СНТ или ОНТ
Решение общего собрания членов
СНТ или ОНТ о распределении
садового или огородного земельного
участка заявителю
* Утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении
СНТ и ОНТ

5.

Подпункт 4

В

Некоммерческая

Земельный участок,

Решение органа некоммерческой
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6.

пункта 2 статьи собственно
39.3 Земельного
сть за
кодекса <4>
плату

организация,
созданная
гражданами, которой
предоставлен
земельный участок
для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

Подпункт 6
В
пункта 2 статьи собственно
39.3 Земельного
сть за
кодекса <5>
плату

Собственник здания,
сооружения либо
помещения в здании,
сооружении

образованный в
организации о приобретении
результате раздела
земельного участка, относящегося к
земельного участка,
имуществу общего пользования
предоставленного
* Договор о комплексном освоении
некоммерческой
территории
организации, созданной
гражданами, для
* Выписка из ЕГРН об объекте
комплексного освоения
недвижимости (об испрашиваемом
территории в целях
земельном участке)
индивидуального
жилищного строительства, * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
и относящийся к
лице, являющемся заявителем
имуществу общего
пользования
Земельный участок, на
котором расположено
здание, сооружение

Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя
на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое
здание, сооружение либо помещение
не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя
на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой
земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав на
земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке,
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с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем
праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

7.

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о помещении в
здании, сооружении, расположенном
на испрашиваемом земельном
участке, в случае обращения
собственника помещения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из Единого
государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
(далее - ЕГРИП) об индивидуальном
предпринимателе, являющемся
заявителем
8.

Подпункт 7
В
Юридическое лицо,
пункта 2 статьи собственно
использующее
39.3 Земельного
сть за
земельный участок на
кодекса <6>
плату
праве постоянного

Земельный участок,
принадлежащий
юридическому лицу на
праве постоянного

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя
на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой
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(бессрочного)
пользования

(бессрочного)
пользования

земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

9.

10.

Подпункт 8
В
Крестьянское
пункта 2 статьи собственно
(фермерское)
39.3 Земельного
сть за
хозяйство или
кодекса <7>
плату
сельскохозяйственная
организация,
использующие
земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности
Подпункт 9
В
пункта 2 статьи собственно
39.3 Земельного
сть за
кодекса <8>
плату

Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся
арендаторами
земельного участка,
предназначенного для
ведения
сельскохозяйственног
о производства

Земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

Земельный участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
используемый на
основании договора
аренды более трех лет

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе,
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являющемся заявителем
11.

12.

Подпункт 10
В
Гражданин, подавший
Земельный участок,
пункта 2 статьи собственно
заявление о
предназначенный для
39.3 Земельного
сть за
предварительном
индивидуального
кодекса <9>
плату
согласовании
жилищного строительства,
предоставления
ведения личного
земельного участка
подсобного хозяйства в
или о предоставлении
границах населенного
земельного участка
пункта, садоводства
для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного хозяйства
в границах
населенного пункта,
садоводства
Подпункт 1
статьи 39.5
Земельного
кодекса <10>

В
Лицо, с которым
Земельный участок,
собственно заключен договор о
образованный в границах
сть
развитии застроенной застроенной территории, в
бесплатно
территории
отношении которой
заключен договор о ее
развитии

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Договор о развитии застроенной
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

13.

Подпункт 2
статьи 39.5

В
собственно

Религиозная
организация,

Земельный участок, на
котором расположены

Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя
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Земельного
кодекса <11>

сть
бесплатно

имеющая в
собственности здания
или сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения

здания или сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения

на здание, сооружение, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя
на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой
земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав на
земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке,
с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем
праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

14.

Подпункт 5

В

Гражданин,

Земельный участок,

Приказ о приеме на работу, выписка
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15.

статьи 39.5
Земельного
кодекса <14>

собственно
сть
бесплатно

работающий по
основному месту
работы в
муниципальном
образовании по
специальности,
которая установлена
законом субъекта
Российской
Федерации

предназначенный для
из трудовой книжки (либо сведения о
индивидуального
трудовой деятельности) или трудовой
жилищного строительства
договор (контракт)
или ведения личного
* Выписка из ЕГРН об объекте
подсобного хозяйства,
недвижимости
(об испрашиваемом
расположенный в
земельном
участке)
муниципальном
образовании,
определенном законом
субъекта Российской
Федерации

Подпункт 6
статьи 39.5
Земельного
кодекса <15>

В
собственно
сть
бесплатно

Граждане, имеющие
трех и более детей

Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются законом
субъекта Российской
Федерации

Документы, подтверждающие
условия предоставления земельных
участков в соответствии с
законодательством субъектов
Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

16.

17.

Подпункт 7
статьи 39.5
Земельного
кодекса <16>

Подпункт 7
статьи 39.5
Земельного
кодекса

В
Отдельные категории
собственно
граждан и (или)
сть
некоммерческие
бесплатно
организации,
созданные
гражданами,
устанавливаемые
федеральным законом
В
Отдельные категории
собственно
граждан,
сть
устанавливаемые
бесплатно
законом субъекта

Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются
федеральным законом

Документы, подтверждающие право
на приобретение земельного участка,
установленные законодательством
Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Случаи предоставления
Документы, подтверждающие право
земельных участков
на приобретение земельного участка,
устанавливаются законом
установленные законом субъекта
субъекта Российской
Российской Федерации
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Российской
Федерации
18.

Подпункт 8
статьи 39.5
Земельного
кодекса <17>

В
собственно
сть
бесплатно

19.

Подпункт 1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <18>

В аренду

Федерации

Религиозная
Случаи предоставления
Документы, подтверждающие право
организация,
земельных участков
на приобретение земельного участка,
имеющая земельный устанавливаются законом
установленные законом субъекта
участок на праве
субъекта Российской
Российской Федерации
постоянного
Федерации
(бессрочного)
пользования,
предназначенный для
сельскохозяйственног
о производства
Юридическое лицо

Определяется в
* Указ или распоряжение Президента
соответствии с указом или
Российской Федерации
распоряжением
* Выписка из ЕГРН об объекте
Президента Российской
недвижимости
(об испрашиваемом
Федерации
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

20.

21.

Подпункт 2
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <19>

Подпункт 3
пункта 2 статьи

В аренду

В аренду

Юридическое лицо

Юридическое лицо

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов
социально-культурного
назначения, реализации
масштабных
инвестиционных проектов

Земельный участок,
предназначенный для

* Распоряжение Правительства
Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Распоряжение высшего
должностного лица субъекта

46
39.6 Земельного
кодекса <20>

размещения объектов
социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения, реализации
масштабных
инвестиционных проектов

Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

22.

Подпункт 4
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <21>

В аренду

Юридическое лицо

Земельный участок,
предназначенный для
выполнения
международных
обязательств

Договор, соглашение или иной
документ, предусматривающий
выполнение международных
обязательств

23.

Подпункт 4
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

В аренду

Юридическое лицо

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов,
предназначенных для
обеспечения электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов
федерального,
регионального или
местного значения

* Выписка из документа
территориального планирования или
выписка из документации по
планировке территории,
подтверждающая отнесение объекта
к объектам федерального,
регионального или местного значения
(не требуется в случае размещения
объектов, предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения,
связи, нефтепроводов, не
относящихся к объектам
федерального, регионального или
местного значения)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
24.

Подпункт 5
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <22>

В аренду

Арендатор земельного
участка, находящегося
в государственной или
муниципальной
собственности, из
которого образован
испрашиваемый
земельный участок

Земельный участок,
образованный из
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

Договор аренды исходного
земельного участка, в случае если
такой договор заключен до дня
вступления в силу Федерального
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним" <23>
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

25.

26.

Подпункт 5
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 6
пункта 2 статьи

В аренду

В аренду

Арендатор земельного
участка,
предоставленного для
комплексного
освоения территории,
из которого образован
испрашиваемый
земельный участок

Член некоммерческой
организации,

Земельный участок,
образованный из
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности,
предоставленного для
комплексного освоения
территории лицу, с
которым был заключен
договор аренды такого
земельного участка
Земельный участок,
предназначенный для

Договор о комплексном освоении
территории
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
Договор о комплексном освоении
территории
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39.6 Земельного
кодекса <24>

созданной
гражданами, которой
предоставлен
земельный участок
для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

индивидуального
Документ, подтверждающий членство
жилищного строительства,
заявителя в некоммерческой
образованный в
организации
результате раздела
Решение общего собрания членов
земельного участка,
некоммерческой организации о
предоставленного
распределении
испрашиваемого
некоммерческой
земельного участка заявителю
организации, созданной
гражданами, для
* Утвержденный проект планировки и
комплексного освоения
утвержденный проект межевания
территории в целях
территории
индивидуального
жилищного строительства
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

27.

Подпункт 6
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

В аренду

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами, которой
предоставлен
земельный участок
для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

Земельный участок,
Договор о комплексном освоении
предназначенный для
территории
индивидуального
Решение органа некоммерческой
жилищного строительства,
организации о приобретении
образованный в
земельного участка
результате раздела
земельного участка,
* Утвержденный проект планировки и
предоставленного
утвержденный проект межевания
некоммерческой
территории
организации, созданной
гражданами, для
* Выписка из ЕГРН об объекте
комплексного освоения
недвижимости (об испрашиваемом
территории в целях
земельном участке)
индивидуального
жилищного строительства * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
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лице, являющемся заявителем
28.

Подпункт 7
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <25>

В аренду

Член СНТ или ОНТ

Садовый земельный
участок или огородный
земельный участок,
образованный из
земельного участка,
предоставленного СНТ
или ОНТ

* Документ о предоставлении
исходного земельного участка СНТ
или ОНТ, за исключением случаев,
если право на исходный земельный
участок зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство
заявителя в СНТ или ОНТ
Решение общего собрания членов
СНТ или ОНТ о распределении
садового или огородного земельного
участка заявителю
* Утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении
СНТ или ОНТ

29.

Подпункт 8
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <26>

В аренду со Лицо, уполномоченное
множествен на подачу заявления
ностью лиц
решением общего
на стороне собрания членов СНТ
арендатора
или ОНТ

Ограниченный в обороте
земельный участок
общего назначения,
расположенный в
границах территории
садоводства или
огородничества

* Документ о предоставлении
исходного земельного участка СНТ
или ОНТ, за исключением случаев,
если право на исходный земельный
участок зарегистрировано в ЕГРН
Решение общего собрания членов
СНТ или ОНТ о приобретении права
аренды земельного участка общего
назначения, расположенного в

50
границах территории садоводства
или огородничества
* Утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении
СНТ или ОНТ
30.

Подпункт 9
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <27>

В аренду

Собственник здания,
сооружения,
помещений в них и
(или) лицо, которому
эти объекты
недвижимости
предоставлены на
праве хозяйственного
ведения или в
случаях,
предусмотренных
статьей 39.20
Земельного кодекса
<28>, на праве
оперативного
управления

Земельный участок, на
котором расположены
здания, сооружения

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя
на здание, сооружение, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя
на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой
земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав на
земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке,
с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений,
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принадлежащих на соответствующем
праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о помещении в
здании, сооружении, расположенном
на испрашиваемом земельном
участке, в случае обращения
собственника помещения)
31.

Подпункт 10
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <29>,
пункт 21 статьи
3 Федерального
закона от
25.10.2001 N
137-ФЗ "О
введении в
действие
Земельного

В аренду

Собственник объекта
незавершенного
строительства

Земельный участок, на
котором расположен
объект незавершенного
строительства

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя
на объект незавершенного
строительства, если право на такой
объект незавершенного
строительства не зарегистрировано в
ЕГРН
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя
на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой
земельный участок не
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кодекса
Российской
Федерации"
<30>

зарегистрировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав на
земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий,
сооружений, объектов
незавершенного строительства,
расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием
кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об объекте
незавершенного строительства,
расположенном на испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

32.

Подпункт 11
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <31>

В аренду

Юридическое лицо,
использующее
земельный участок на
праве постоянного
(бессрочного)

Земельный участок,
принадлежащий
юридическому лицу на
праве постоянного
(бессрочного)

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя
на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой
земельный участок не
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пользования

пользования

зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

33.

34.

Подпункт 12
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <32>

Подпункт 13
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <33>

В аренду

В аренду

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или
сельскохозяйственная
организация,
использующая
земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

Земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

Лицо, с которым
Земельный участок,
заключен договор о
образованный в границах
развитии застроенной застроенной территории, в
территории
отношении которой
заключен договор о ее
развитии

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем

Договор о развитии застроенной
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
35.

Подпункт 13.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <34>

В аренду

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор об освоении
территории в целях
строительства
стандартного жилья

Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства
стандартного жилья

Договор об освоении территории в
целях строительства стандартного
жилья
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

36.

Подпункт 13.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

В аренду

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор о
комплексном освоении
территории в целях
строительства
стандартного жилья

Земельный участок,
предназначенный для
комплексного освоения
территории в целях
строительства
стандартного жилья

Договор о комплексном освоении
территории в целях строительства
стандартного жилья
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

37.

Подпункты 13.2
и 13.3 пункта 2

В аренду

Юридическое лицо, с
которым заключен

Земельный участок,
предназначенный для

Договор о комплексном развитии
территории
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статьи 39.6
Земельного
кодекса <35>

договор о
комплексном развитии
территории

комплексного развития
территории и
строительства объектов
коммунальной,
социальной
инфраструктур

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

38.

Подпункт 14
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <36>

В аренду

Гражданин, имеющий
право на
первоочередное или
внеочередное
приобретение
земельных участков

Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются
федеральным законом
или законом субъекта
Российской Федерации

Выданный уполномоченным органом
документ, подтверждающий
принадлежность гражданина к
категории граждан, обладающих
правом на первоочередное или
внеочередное приобретение
земельных участков
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

39.

Подпункт 15
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <37>

В аренду

Гражданин, подавший
Земельный участок,
заявление о
предназначенный для
предварительном
индивидуального
согласовании
жилищного строительства,
предоставления
ведения личного
земельного участка
подсобного хозяйства в
или о предоставлении
границах населенного
земельного участка
пункта, садоводства
для индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного

Решение о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
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подсобного хозяйства
в границах
населенного пункта,
садоводства
40.

Подпункт 16
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <38>

В аренду

Гражданин или
юридическое лицо, у
которого изъят для
государственных или
муниципальных нужд
предоставленный на
праве аренды
земельный участок

Земельный участок,
Соглашение об изъятии земельного
предоставляемый взамен
участка для государственных или
земельного участка,
муниципальных нужд или решение
предоставленного
суда, на основании которого
гражданину или
земельный участок изъят для
юридическому лицу на
государственных или муниципальных
праве аренды и
нужд
изымаемого для
* Выписка из ЕГРН об объекте
государственных или
недвижимости
(об испрашиваемом
муниципальных нужд
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

41.

42.

Подпункт 17
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <39>

В аренду

Подпункт 17
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

В аренду

Религиозная
организация

Казачье общество

Земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Земельный участок,
Свидетельство о внесении казачьего
предназначенный для
общества в государственный реестр
осуществления
казачьих обществ в Российской
сельскохозяйственного
Федерации
производства, сохранения
* Выписка из ЕГРН об объекте
и развития традиционного
недвижимости
(об испрашиваемом
образа жизни и
земельном участке)
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43.

Подпункт 18
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <40>

В аренду

44.

Подпункт 19
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <41>

В аренду

45.

Подпункт 20
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <42>

В аренду

Лицо, которое имеет
право на
приобретение в
собственность
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов, в
том числе бесплатно

хозяйствования казачьих
обществ

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Земельный участок,
ограниченный в обороте

Документ, предусмотренный
настоящим перечнем,
подтверждающий право заявителя на
предоставление земельного участка в
собственность без проведения торгов
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Гражданин,
Земельный участок,
испрашивающий
предназначенный для
земельный участок
сенокошения, выпаса
для сенокошения,
сельскохозяйственных
выпаса
животных, ведения
сельскохозяйственных
огородничества, или
животных, ведения
земельный участок,
огородничества или
расположенный за
земельный участок,
границами населенного
расположенный за
пункта, предназначенный
границами
для ведения личного
населенного пункта,
подсобного хозяйства
для ведения личного
подсобного хозяйства
Недропользователь

Земельный участок,
необходимый для
проведения работ,
связанных с пользованием

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Проектная документация на
выполнение работ, связанных с
пользованием недрами,
государственное задание,

58
недрами

предусматривающее выполнение
мероприятий по государственному
геологическому изучению недр, или
государственный контракт на
выполнение работ по геологическому
изучению недр (в том числе
региональному) либо их части,
предусматривающий осуществление
соответствующей деятельности (за
исключением сведений, содержащих
государственную тайну)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

46.

Подпункт 21
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <43>

В аренду

Резидент особой
экономической зоны

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны или
на прилегающей к ней
территории

Свидетельство, удостоверяющее
регистрацию лица в качестве
резидента особой экономической
зоны
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

47.

Подпункт 21
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

В аренду

Управляющая
компания,
привлеченная для
выполнения функций

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны или

Соглашение об управлении особой
экономической зоной
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
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48.

Подпункт 22
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <44>

В аренду

по созданию за счет
средств федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации, местного
бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования
объектов
недвижимости в
границах особой
экономической зоны и
на прилегающей к ней
территории и по
управлению этими и
ранее созданными
объектами
недвижимости

на прилегающей к ней
территории

Лицо, с которым
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом
исполнительной
власти заключено
соглашение о
взаимодействии в
сфере развития
инфраструктуры
особой экономической
зоны

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны или
на прилегающей к ней
территории,
предназначенный для
строительства объектов
инфраструктуры этой
зоны

земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
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49.

50.

Подпункт 23
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <45>

Подпункт 23.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <46>

В аренду

В аренду

Лицо, с которым
заключено
концессионное
соглашение

Лицо, заключившее
договор об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
коммерческого
использования

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением
Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования

Концессионное соглашение
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
Договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого
использования
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

51.

Подпункт 23.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

В аренду

Юридическое лицо,
заключившее договор
об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
социального
использования

Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования

Договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального
использования
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
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земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
52.

53.

Подпункт 23.2
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <47>

Подпункт 24
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <48>

В аренду

В аренду

Юридическое лицо, с
которым заключен
специальный
инвестиционный
контракт

Лицо, с которым
заключено
охотхозяйственное
соглашение

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
специальным
инвестиционным
контрактом
Земельный участок,
необходимый для
осуществления видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

Специальный инвестиционный
контракт
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
Охотхозяйственное соглашение
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем

54.

Подпункт 25
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <49>

В аренду

Лицо, испрашивающее
земельный участок
для размещения
водохранилища и
(или)
гидротехнического
сооружения

Земельный участок,
предназначенный для
размещения
водохранилища и (или)
гидротехнического
сооружения

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе,
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являющемся заявителем
55.

56.

57.

Подпункт 26
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <50>

В аренду

Подпункт 27
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <51>

В аренду

Подпункт 28
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <52>

В аренду

Государственная
компания "Российские
автомобильные
дороги"

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги",
расположенный в
границах полосы отвода и
придорожной полосы
автомобильной дороги

Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности открытого
акционерного общества
"Российские железные
дороги", предназначенный
для размещения объектов
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего
пользования

Резидент зоны
территориального
развития, включенный
в реестр резидентов
зоны
территориального

Земельный участок в
границах зоны
территориального
развития

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Инвестиционная декларация, в
составе которой представлен
инвестиционный проект
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
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развития
58.

59.

Подпункт 29
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <53>

Подпункт 29.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <54>

В аренду

В аренду

Лицо, обладающее
правом на добычу
(вылов) водных
биологических
ресурсов

Лицо,
осуществляющее
товарную
аквакультуру
(товарное
рыбоводство)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
решением о
предоставлении в
пользование водных
биологических ресурсов,
договором о
предоставлении
рыбопромыслового
участка, договором
пользования водными
биологическими
ресурсами

* Решение о предоставлении в
пользование водных биологических
ресурсов либо договор о
предоставлении рыбопромыслового
участка, либо договор пользования
водными биологическими ресурсами

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
договором пользования
рыбоводным участком,
находящимся в
государственной или
муниципальной
собственности, для
осуществления товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства)

* Договор пользования рыбоводным
участком

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем
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60.

61.

62.

Подпункт 30
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <55>

Подпункт 31
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <56>

Подпункт 32
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <57>

В аренду

В аренду

В аренду

Юридическое лицо,
осуществляющее
размещение ядерных
установок,
радиационных
источников, пунктов
хранения ядерных
материалов и
радиоактивных
веществ, пунктов
хранения, хранилищ
радиоактивных
отходов и пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов

Земельный участок,
* Решение Правительства
предназначенный для
Российской Федерации о сооружении
размещения ядерных
ядерных установок, радиационных
установок, радиационных
источников, пунктов хранения
источников, пунктов
ядерных материалов и
хранения ядерных
радиоактивных веществ, пунктов
материалов и
хранения, хранилищ радиоактивных
радиоактивных веществ,
отходов и пунктов захоронения
пунктов хранения,
радиоактивных отходов и о месте их
хранилищ радиоактивных
размещения
отходов и пунктов
* Выписка из ЕГРН об объекте
захоронения
недвижимости
(об испрашиваемом
радиоактивных отходов
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся
арендатором
земельного участка,
предназначенного для
ведения
сельскохозяйственног
о производства

Земельный участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
используемый на
основании договора
аренды

Арендатор земельного
участка, имеющий
право на заключение
нового договора
аренды земельного
участка

Земельный участок,
используемый на
основании договора
аренды

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя
на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой
земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
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* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
63.

Подпункт 38
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса <59>

64.

Подпункт 10
пункта 2 статьи
39.3, подпункт
15 пункта 2
статьи 39.6,
подпункт 6
пункта 2 статьи

В аренду

Участник свободной
Земельный участок,
Договор об условиях деятельности в
экономической зоны
необходимый для
свободной экономической зоне
на территориях
реализации договора об
Инвестиционная декларация
Республики Крым и
условиях деятельности в
города федерального свободной экономической
Свидетельство о включении
значения Севастополя
зоне, заключенного в
юридического лица, индивидуального
соответствии с
предпринимателя в единый реестр
Федеральным законом от
участников свободной экономической
29.11.2014 N 377-ФЗ "О
зоны
развитии Республики
Крым и города
* Выписка из ЕГРН об объекте
федерального значения
недвижимости (об испрашиваемом
Севастополя и свободной
земельном участке)
экономической зоне на
территориях Республики * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
Крым и города
лице, являющемся заявителем
федерального значения
* Выписка из ЕГРИП об
Севастополя" <60>
индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем

В
Гражданин,
Земельный участок,
Соглашение о создании
собственно
испрашивающий
предназначенный для
крестьянского (фермерского)
сть за
земельный участок
индивидуального
хозяйства, в случае если фермерское
плату, в
для индивидуального жилищного строительства,
хозяйство создано несколькими
аренду, в
жилищного
ведения личного
гражданами (в случае осуществления
безвозмезд
строительства,
подсобного хозяйства или
крестьянским (фермерским)
ное
ведения личного
осуществления
хозяйством его деятельности)
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39.10
Земельного
кодекса <71>

пользовани подсобного хозяйства
е
или осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности,
крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
испрашивающее
земельный участок
для осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности

крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем

