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Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага,
даими (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга, тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ
буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентын раслау
турында
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында»
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру
максатларында, «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимиятенең башкарма
органнары тарафыннан дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең административ
регламентларын эшлҽҥ һҽм раслау тҽртибен раслау турында һҽм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ
хакында» 2010 елның 2 ноябрендҽге 880 номерлы Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карарына таянып, «Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районында кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽтлҽр исемлеген раслау
турында» 2019 елның 19 апрелендҽге 167 номерлы Татарстан Республикасы
Балтач район башкарма комитеты карары нигезендҽ Татарстан Республикасы
Балтач район башкарма комитеты карар бирҽ:
1. Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ,
арендага, даими (чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга, тҥлҽҥсез нигездҽ
файдалануга бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ
регламентын кушымта нигезендҽ расларга.
2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥматының рҽсми
порталы» интернет – ресурсында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районының рҽсми сайтында (baltasi.tatarstan.ru)
урнаштыру юлы белҽн халыкка җиткерергҽ.
3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы
Балтач район башкарма комитеты җитҽкчесенең беренче урынбасарына йҿклҽргҽ.

Җитҽкче

А.Ф. Хҽйретдинов

Татарстан Республикасы
Балтач район башкарма комитетының
2021 елның «__» _____________________
_______ номерлы карарына
кушымта
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга, тҥлҽҥсез
нигездҽ файдалануга бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга таба – Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга, тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең (алга таба - муниципаль хезмҽт) стандартын һҽм тҽртибен билгели.
Регламент нигезлҽмҽлҽре шулай ук дҽҥлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм җир кишҽрлеген арендалауның яңа
шартнамҽсен тҿзҥгҽ карата кулланыла. Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсенең вакыты Россия Федерациясе Җир кодексының 39.8 статьясы
нигезендҽ билгелҽнҽ.
1.2. Хезмҽттҽн файдаланучылар: физик затлар һҽм юридик затлар (алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче).
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҽнфҽгатьлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вҽкалҽтле затлары һҽм физик затларның законлы
вҽкиллҽре (алга таба – мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт алу хокукын раслый торган нигезлҽрнең һҽм документларның тулы исемлеге һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр категориялҽре ҽлеге Регламентка 1 нче кушымтада китерелгҽн.
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат бирҥ:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат тҥбҽндҽгечҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында
визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендларында.
2) «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге муниципаль районның рҽсми сайтында (https://www.baltasi.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында (https://uslugi.tatarstan.ru/ (алга таба - Республика
порталы);
4) Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (https:// www.gosuslugi.ru/) (алга таба – Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры» дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга
таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр бирҥ тҥбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ ашырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Балтач муниципаль районның Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба - Орган):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – басма чыганакта почта аша, электрон формада
электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
тҽртибе һҽм вакытлары турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытлары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълҥматтан нинди дҽ булса талҽплҽр ҥтҽмичҽ,
шул исҽптҽн, мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына җайланмасын урнаштыру тҥлҽҥне кҥздҽ тотучы программа тҽэминатының хокук иясе
белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ тҿзҥне, мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яки авторизациялҽҥне, яки аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне
талҽп итҽ торган программа тҽэминатыннан кулланмыйча гына файдалана ала.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥмат бирелҽ:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, Органның урнашу урыны (Татарстан Республикасы,
Балтач районы, штп Балтач, Ленин урамы, 42 нче йорт, эш графигы: дҥшҽмбе-җомга 7.45 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр, тҿшке аш 11.4513.00, (84368)-2-51-34) турында;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе, гаризалар бирҥ ысуллары һҽм вакытлары турында;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽрен җайга
салучы норматив хокукый актлар турында;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, гаризаны кабул итҥ һҽм
теркҽҥ вакытлары турында;
5) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында;
6) рҽсми сайтта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥматның урнашкан урыны турында;
7) Органның вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ яки гамҽл кылмауларына шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча бҥлекнең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы хезмҽткҽрлҽре язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм Регламентның ҽлеге пунктында кҥрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне
теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җаваплар җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать иткҽн телдҽ бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥ
телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Балтач муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Орган
биналарында гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен куелган мҽгълҥмат стендларында урнаштырыла.
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽ мҽгълҥмат стендларында һҽм «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге
муниципаль районның рҽсми сайтында урнаштырыла торган мҽгълҥмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1
пунктларындагы муниципаль хезмҽт турындагы белешмҽлҽрне, Органның урнашкан урыны, белешмҽ телефоннары, эш вакыты, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризалар кабул итҥ графигы турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый актлар исемлеге (норматив хокукый актларның
реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп) Бердҽм порталда, Республика реестрында, «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтта, урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты Бердҽм порталда, Республика реестрында, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтта, Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ муниципаль районның шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ яки Татарстан Республикасы шҽһҽр округында
булдырылган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль яктан аерымланган структур бҥлекчҽсе
(офис);

техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга кертелгҽн белешмҽлҽрнең
(муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсенең) алар нигезендҽ белешмҽлҽр кертелҽ торган документлардагы белешмҽлҽргҽ туры килмҽвенҽ китергҽн хата
(хата, ялгыш язу, грамматик яки арифметик хата яки башка шундый хата);
БИАС (ЕСИА) – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне электрон рҽвештҽ кҥрсҽтҥ ҿчен кулланыла торган мҽгълҥмат системаларының
ҥзара мҽгълҥмати-технологик хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҽ торган инфраструктурада идентификациялҽҥнең һҽм аутентификациянең бердҽм
системасы.
Мҽгълҥмати хезмҽттҽшлектҽ катнашучыларның (гариза бирҥче гражданнарның һҽм башкарма хакимият органнарындагы һҽм җирле
ҥзидарҽ органнарындагы вазыйфаи затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында һҽм башка мҽгълҥмат системаларында булган мҽгълҥматны
рҿхсҽт белҽн файдалануын тҽэмин итҽ торган федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет
учреждениесе;
КФҤнең АМС (АИС МФЦ) - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең
автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза) дигҽнд «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) 2
статьясындагы 3 пункты нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга, тҥлҽҥсез
нигездҽ файдалануга бирҥ
2.1.1 Хезмҽтне яисҽ талҽпне билгели торган норматив хокукый акт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын
һҽм аларны рҽсми бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), Бердҽм порталда, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ
муниципаль районның рҽсми сайтында, Республика реестрында урнаштырылган.
2.2. Җирле ҥзидарҽнең турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче башкарма-боеру органы исеме
Балтач муниципаль районының Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
1)
җир кишҽрлеген сату-алу шартнамҽсе проекты (алга таба - сату-алу шартнамҽсе) (ҽлеге Регламентка 2 нче кушымта, сату-алу
шартнамҽсе формасын беркетергҽ);
2)
җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсе проекты (алга таба - аренда шартнамҽсе) (ҽлеге Регламентка 3 нче кушымта, аренда
шартнамҽсе формасын беркетергҽ);
3)
җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсе проекты (алга таба - тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсе) (ҽлеге Регламентка
4 нче кушымта, тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсе формасын беркетергҽ);
җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсенҽ, җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсенҽ ҿстҽмҽ килешҥ проекты (ҽлеге
Регламентка 5 нче кушымта, аренда шартнамҽсенҽ, тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсенҽ ҿстҽмҽ килешҥнең типлаштырылган формасын
беркетергҽ);
5) җир кишҽрлеген даими (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга бирҥ турында карар (ҽлеге Регламентка 6 нчы кушымта, каа\рар
формасын беркетергҽ);
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар (ҽлеге Регламентка 7 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе “Электрон имза турында” 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Органның вҽкалҽтле вазыйфаи затының (яки Органның) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче сайлавы буенча Регламентның 2.3.1 пунктындагы 1-4 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ вҽкалҽтле органның вазыйфаи заты имза куйган һҽм Орган мҿһере белҽн таныкланган басма чыганакта
Органда яки КФҤтҽ бирелҽ.
Регламентның 2.3.1 пунктындагы 1-4 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе Органда яисҽ КФҤтҽ басма
чыганакка бастырылган, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи затының яисҽ КФҤ хезмҽткҽренең мҿһере һҽм имзасы белҽн таныкланган электрон
документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ бирелҽ.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу вакыты дҽвамында электрон документ формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алырга хокуклы.
2.3.5. Мҿрҽҗҽгать итҥче шартнамҽгҽ кул куйган кҿннҽн алып биш эш кҿненнҽн артмаган срокта Орган шартнамҽне Федераль дҽҥлҽт
теркҽве, кадастр һҽм картография хезмҽтенҽ (Росреестр) җибҽрҽ.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ зарурлыгын
исҽпкҽ алып, Россия Федерациясе законнарында туктатып тору мҿмкинлеге каралган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
вакыты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып торучы документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты 13 эш кҿне тҽшкил итҽ.
Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе ҥзгҽргҽн яисҽ ҿзелгҽн очракта - 9 эш кҿне.
Җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында карар булган очракта - 9 эш кҿне.
Орган карамагында җир кишҽрлегенең территорияне файдалануның махсус шартлары булган зоналарда булуы турында мҽгълҥмат
булган очракта – 22 эш кҿне.
Россия Федерациясе Җир кодексының 39.18 статьясында каралган тҽртиптҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽне бастырып
чыгару кирҽк булган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең максималь вакыты 55 эш кҿне тҽшкил итҽ.

Ҽлеге пунктның дҥртенче һҽм бишенче абзацларында каралган очракларда, гаризаны теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын ҥзгҽртҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул белҽн хҽбҽр ителҽ.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган электрон документ формасындагы документны мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җибҽрҥ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Законнар яки башка норматив хокукый актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽтне, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, гариза бирҥче тарафыннан тапшырылырга тиешле документларның тулы исемлеге, гариза бирҥченең
аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада алу ысуллары, аларны кҥрсҽтҥ тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать категориясенҽ һҽм нигезлҽренҽ бҽйсез рҽвештҽ гариза бирҥче тҥбҽндҽге
документларны тапшыра:
1) шҽхесне раслый торган документ (Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта кирҽк тҥгел);
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең
вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ, (физик затларның законлы вҽкиллҽре мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта талҽп ителми: гаризада Россия
Федерациясе территориясендҽ бирелгҽн опека яисҽ туу турында таныклыкны билгелҽҥ турындагы карар реквизитлары кҥрсҽтелҽ);
3) гариза:
- басма чыганакта булган документ формасында (ҽлеге Регламентка 8 нче, 9 нчы кушымталар);
- Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада
(тиешле белешмҽлҽрне гаризаның электрон формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла);
2.5.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.3.1 пунктының 1 - 3, 5 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта:
2.5.2.1. Гаризага беркетеп бирелҽ:
1) мҿрҽҗҽгать итҥченең гариза бирҥче категориясе нигезендҽ җир кишҽрлеген сатлар ҥткҽрмичҽ алу хокукын раслый торган, ҽлеге
Регламентка 1 нче кушымтада китерелгҽн исемлек нигезендҽ документлар, ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек тҽртибендҽ Орган
тарафыннан соратып алына торган документлардан тыш. Ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн документлар Органга җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ
турында гариза белҽн җибҽрелсҽ, аны карау нҽтиҗҽлҽре буенча җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турында карар кабул ителгҽн очракта,
кҥрсҽтелгҽн документларны бирҥ талҽп ителми;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты булган очракта, юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус телендҽ
расланган тҽрҗемҽсе.
3) ҽгҽр җир кишҽрлеген мондый ширкҽткҽ тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, коммерциягҽ
карамаган бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек ширкҽте тарафыннан ҽзерлҽнгҽн ширкҽт ҽгъзаларының реестры.
2.5.2.2. Гаризада кҥрсҽтелҽ:
1) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме һҽм (булса) атасының исеме, яшҽҥ урыны, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый торган
документ реквизитлары (граждан ҿчен);
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең исеме һҽм урнашу урыны (юридик зат ҿчен), шулай ук юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында юридик
затның дҽҥлҽт теркҽве турындагы язманың дҽҥлҽт теркҽҥ номеры һҽм салым тҥлҽҥченең идентификация номеры, мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил
юридик заты булган очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлегенең кадастр номеры;
4) Россия Федерациясе Җир кодексының 39.3 статьясындагы 2 пунктында, 39.6 статьясындагы 2 пунктында, 39.9 статьясындагы 3
пунктында яисҽ 39.10 статьясындагы 2 пунктында каралган нигезлҽрдҽн сатулар ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе;
5) ҽгҽр җир кишҽрлеген бирҥ берничҽ тҿрле хокукларда мҿмкин булса, мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген сатып алырга телҽгҽн
хокук тҿре;
6) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алына торган җир кишҽрлеге
урынына бирелгҽн очракта, җир кишҽрлеген алу турында карар реквизитлары;
7) җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты;
8) җир кишҽрлеге кҥрсҽтелгҽн документ һҽм (яки) проектта каралган объектларны урнаштыру ҿчен бирелгҽн очракта, территориаль
планлаштыру документын һҽм (яки) территорияне планлаштыру проектын раслау турында карар реквизитлары;
9) соралган җир кишҽрлеге барлыкка килгҽн яисҽ аның чиклҽре ҽлеге карар нигезендҽ тҿгҽллҽштерелгҽн очракта, җир кишҽрлеге
бирҥне алдан килештерҥ турында карар реквизитлары;
10) Россия Федерациясе Җир кодексының 39.3 статьясындагы 2 пунктының 7 пунктчасында, 39.6 статьясындагы 2 пунктының 11
пунктчасында каралган очракларда җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ турында гаризада җир кишҽрлегеннҽн даими (чиклҽнмҽгҽн
вакытта) файдалану хокукын туктату турында хҽбҽр ителҽ һҽм мондый җир кишҽрлеген даими (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга бирҥ
турында карар реквизитлары кҥрсҽтелҽ;
11) мҽгълҥмат бирҥ ысуллары һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу ысуллары.
2.5.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.3.1 пунктының 4 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен сорап
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, гаризада тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ:
1) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме һҽм (булган очракта) атасының исеме, яшҽҥ урыны, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый
торган документның реквизитлары (граждан ҿчен);
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең исеме һҽм урнашу урыны (юридик зат ҿчен), шулай ук юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында юридик
затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында дҽҥлҽт теркҽве номеры һҽм салым тҥлҽҥченең идентификация номеры, мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик
заты булган очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлегенең кадастр номеры;
4) җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсенҽ яисҽ җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿчен
нигез;
6) җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсенҽ яисҽ җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿчен
нигез булып торучы документның реквизитлары;
7) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ мҽгълҥмат бирҥ һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу ысуллары.
2.5.4. Гариза һҽм беркетеп бирелгҽн документлар мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.5 пункты талҽплҽренҽ туры килҽ торган электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм басма чыганакта һҽм
электрон документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада;
3) Органга шҽхсҽн яки басма чыганакта почта элемтҽсе аша. Гариза һҽм аңа беркетеп бирелҽ торган документлар почта элемтҽсе аша
җибҽрелгҽндҽ, алар билгелҽнгҽн тҽртиптҽ раслана.
2.5.5. Республика порталы аша җибҽрелгҽн гаризага мҿрҽҗҽгать итҥченең гади электрон имзасы салына.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ БИАСда теркҽлҥ (аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ кую
язмасын расларга кирҽк.

Регламентның 2.5.1 пунктындагы 2 пунктчасында, 2.5.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн электрон документлар (документларның электрон
ҥрнҽклҽре) мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның, шул исҽптҽн нотариусларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
имзасы белҽн раслана.
Гаризага беркетеп бирелҽ торган электрон документлар (документларның электрон ҥрнҽклҽре), шул исҽптҽн ышанычнамҽлҽр pdf, jpg,
jpeg, png, tif, doc, docx, rtf форматларында 50 Мбайттан да артмаган кҥлҽмдҽге файллар рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
Электрон документларның (электрон документ ҥрнҽклҽренең) сыйфаты документ текстын тулы кҥлҽмдҽ укырга һҽм документ
реквизитларын танырга мҿмкинлек бирергҽ тиеш.
2.5.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн тҥбҽндҽгелҽрне талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый
актларда аларны тапшыру яисҽ гамҽллҽрне башкару каралмаган документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥ, гамҽллҽр башкару;
2) гамҽллҽр, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына, җирле ҥзидарҽ органнарына,
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле булган һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле булган килештерҥлҽрне башкару, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн, документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) тҥбҽндҽге очраклардан тыш, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽн беренчел баш тарткан вакытта документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес тҥгеллеге турында хҽбҽр ителмҽгҽн документлар яисҽ
мҽгълҥмат бирҥне:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче тапкыр биргҽннҽн соң муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив
хокукый актларның талҽплҽрен ҥзгҽрҥе;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн беренчел баш тартканнан соң бирелгҽн һҽм элек бирелгҽн документлар
комплектына кертелмҽгҽн документларда хаталар булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу вакыты тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн беренчел баш тартканнан соң мҽгълҥматның ҥзгҽрҥе;
г) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн беренчел баш тарткан
очракта, Органның вазыйфаи затының, КФҤ хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) фактын (билгелҽрен)
ачыклау, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн беренчел баш тарткан очракта Орган җитҽкчесе
имзасы белҽн язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр;
4) басма чыганактагы электрон ҥрнҽклҽре 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
расланган документларны һҽм мҽгълҥматны басма чыганакта тапшыру, мондый документларга тамгалар кую яисҽ аларны алу дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торган очраклардан һҽм федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яисҽ җирле ҥзидарҽ органнары ведомство буйсынуында булган
оешмалар карамагындагы һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга хокуклы муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый актлар нигезендҽ
кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе; ҽлеге документлар алар карамагында булган дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яки оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) юридик зат гариза биргҽн очракта, Юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ – Федераль салым хезмҽте;
2) шҽхси эшкуар гариза биргҽн очракта, Шҽхси эшкуарларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ – Федераль салым хезмҽте;
3) соралган җир кишҽрлегенҽ БИАСнан ҿземтҽ - Росреестр;
4) арендага бирҥ ҿчен кишҽрлекне арендага алучы мҿрҽҗҽгать итсҽ, җир кишҽрлеген арендага бирҥ шартнамҽсе - Орган;
5) территорияне ызанлауның расланган проекты - Орган;
6)
территорияне планлаштыруның расланган проекты – Орган;
7) коммерциягҽ карамаган бакчачылык яки яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзасы милеккҽ тҥлҽҥле нигездҽ бирҥне яисҽ бакчачылык яки
яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзаларының гомуми җыелышы карары белҽн вҽкалҽт бирелгҽн зат арендага сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта,
бакчачылык яки яшелчҽчелек ширкҽтенҽ башлангыч җир кишҽрлеге бирҥ турында документ - Орган;
8) кҥчемсез милек объекты турында ЕГРНнан ҿземтҽ - бина, корылма, алардагы бҥлмҽлҽр милекчесе тҥлҽҥле нигездҽ милеккҽ бирҥне
сорап яки биналардан, корылмалардан бушлай файдалану хокукы булган дини оешма тҥлҽҥсез файдалануга сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Росреестр;
9) коммерциячел файдаланудагы наемга алынган йортны тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ турында
шартнамҽ яисҽ социаль файдаланудагы наемга алынган йортны тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ турында
шартнамҽ, ҽгҽр алар белҽн арендага бирелгҽн территорияне ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн зат мҿрҽҗҽгать итсҽ - Орган;
10) арендага шартнамҽ тҿзелгҽн зат мҿрҽҗҽгать итсҽ, территорияне комплекслы ҥстерҥ турында шартнамҽ - Орган;
11) кишҽрлекне авыл хуҗалыгы, аучылык хуҗалыгы, урман хуҗалыгы ҿчен бушлай файдалануга сораучы зат мҿрҽҗҽгать иткҽн
очракта, оборона һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм вакытлыча файдаланылмый торган расланган җир кишҽрлеклҽре
исемлеге - Орган;
12) ҽгҽр тҿзелеше тҽмамланмаган объект милекчесе арендага бирҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, соратылган җир кишҽрлегендҽ
урнашкан тҿзелеше тҽмамланмаган объект(лар) турында ЕГРНнан ҿземтҽ - Росреестр;
13) товар аквакультурасын (товар ҿчен балык ҥрчетҥне) гамҽлгҽ ашыручы зат арендага алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итсҽ, балык ҥрчетҥ
урыныннан файдалану шартнамҽсе - Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт комитеты;
14) биологик су ресурсларын табу (тоту) хокукы булган зат арендага бирҥне сорап мҿрҽҗҽгать итсҽ, биологик су ресурсларын
файдалануга бирҥ турында карар - Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт комитеты;
15) биологик су ресурсларын табу (тоту) хокукы булган зат арендага бирҥне сорап мҿрҽҗҽгать итсҽ, балык кҽсебе ҿчен кишҽрлекне
бирҥ турында шартнамҽ - Татарстан Республикасының биологик су ресурслар буенча дҽҥлҽт комитеты;
16) биологик су ресурсларын табу (тоту) хокукы булган зат арендага бирҥне сорап мҿрҽҗҽгать итсҽ, биологик су ресурсларыннан
файдалану шартнамҽсе - Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт комитеты;
17) зат социаль объектларны урнаштыру ҿчен җир кишҽрлеген арендага бирҥне сорап мҿрҽҗҽгать итсҽ, Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте боерыгы - Орган;
18) зат социаль объектларны урнаштыру ҿчен җир кишҽрлеген арендага бирҥне сорап мҿрҽҗҽгать итсҽ, Россия Федерациясе
субъектының иң югары вазыйфаи затының боерыгы - Орган;
19) Россия Федерациясе Президенты боерыгы яисҽ указы нигезендҽ зат арендага бирҥне сорап мҿрҽҗҽгать итсҽ, Россия Федерациясе
Президенты Указы - Орган;
20) Россия Федерациясе Президенты боерыгы яисҽ указы нигезендҽ зат арендага бирҥне сорап мҿрҽҗҽгать итсҽ, Россия Федерациясе
Президенты боерыгы - Орган;
21) җир кишҽрлеген алдан килештерҥ башкарылган очракта, сорала торган җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында карар Орган;
22) инвалидлык билгелҽҥ фактын раслый торган белешмҽлҽр - Россия Федерациясе Пенсия фонды;

23) адрес объектына бирелгҽн адрес турында белешмҽлҽр-федераль мҽгълҥмати адрес системасы;
24) урман кишҽрлеклҽре чиклҽре турында белешмҽлҽр-Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы;
25) су объектлары чиклҽре турында белешмҽлҽр – Татарстан Республикасы Экология һҽм табигый байлыклар министрлыгы;
26) сорала торган җир кишҽрлегендҽге тҿзелмҽлҽрнең булуы турында белешмҽлҽр-электрон хуҗалык кенҽгҽсе;
27) җир кишҽрлеге бирҥ ҿчен чиклҽҥлҽр (шул исҽптҽн территориаль зона, кызыл линиялҽрнең чиклҽре, территориядҽн файдалануның
махсус шартлары булган зоналар, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрлары) булу яки булмау турында бҽялҽмҽ- муниципаль район
(шҽһҽр округы) башкарма комитетының архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше идарҽсе (МКУ, бҥлек);
28) җир кишҽрлеген беренче чиратта яки чираттан тыш алу хокукын гамҽлгҽ ашыручы затлар реестрыннан белешмҽлҽр – Орган;
29) мҿрҽҗҽгать итҥченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ (Россия Федерациясе Граждан хҽле актларын
теркҽҥ органнары тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары нигезендҽ опека һҽм попечительлек
органнары тарафыннан бирелгҽн документ ҿлешендҽ) - Граждан хҽле актларын теркҽҥнең бердҽм дҽҥлҽт реестры яки Социаль тҽэмин итҥнең
бердҽм дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
30) ышанычнамҽ бирҥ һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽр – нотариатның бердҽм мҽгълҥмат системасы.
2.6.2. Орган карамагында җир кишҽрлегенең территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналарда булуы турында
мҽгълҥмат булган очракта, җир кишҽрлегенҽ барып карау гамҽлгҽ ашырыла, аның нҽтиҗҽлҽре буенча тикшерҥ акты тҿзелҽ (фотога тҿшереп
теркҽҥ белҽн җир кишҽрлеген карау).
2.6.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктындагы 1 – 23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне)
гаризаларны тапшырганда мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар формасында бирергҽ хокуклы.
2.6.4. Регламентның 2.6.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан
документларны һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау (вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.5. Регламентның 2.6.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн органнарның һҽм оешмаларның соратылган һҽм алар карамагында булган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (вакытында тапшырмаган) вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) хезмҽткҽре Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары
ведомство буйсынуында булган оешмалар карамагындагы документларны, белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥ кертелҥне раслый торган белешмҽлҽрне талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары
ведомство буйсынуында булган оешмалар карамагындагы белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(документларны асылы буенча карамыйча кире кайтару)
2.7.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
1)Республика порталындагы гариза формасында мҽҗбҥри юлларны дҿрес тутырмау (тутырылмау, ялгыш тутыру, тулы яки дҿрес
тутырмау, Регламентта билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽҥ);
2) документ текстын тулы кҥлҽмдҽ укырга һҽм (яки) документ реквизитларын танырга мҿмкинлек бирми торган электрон
документлар (электрон документлар ҥрнҽклҽре) тапшыру;
3) мҿрҽҗҽгать итҥченең Республика порталы аша электрон формада бирелгҽн гаризасында кҥрсҽтелгҽн электрон имза ачкычын
тикшерҥ ачкычның квалификацияле сертификаты хуҗасының белешмҽлҽренҽ туры килмҽҥ;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен мҽҗбҥри булган Регламентта каралган документларның тулы комплекты бирелмҽҥ;
5) документларда булган мҽгълҥматны һҽм белешмҽлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кулланырга, текстны укырга һҽм (яки) танырга мҿмкинлек
бирми торган җитешсезлеклҽр булу;
6) электрон формадагы гаризаны һҽм башка документларны аларны бирҥгҽ вҽкалҽте булмаган зат тапшыру;
7) документларда законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланмаган тҿзҽтмҽлҽр булу;
8) документларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн вакытка ҥз кҿчлҽрен югалтуы.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гаризаны һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар мҿрҽҗҽгать
итҥчене кабул итҥ вакытында да, гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 9 эш кҿненнҽн артмаган вакыт эчендҽ Органның җаваплы вазыйфаи заты,
ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлектҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан
соң да кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп,
ҽлеге регламентка 10 нчы кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Орган) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталында һҽм (яисҽ)
КФҤтҽ шҽхси кабинетына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн
кҿнне җибҽрелҽ.
2.7.5. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар Бердҽм порталда, Республика порталында бастырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытлары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка документларны
кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр юк.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
2.8.2.1. Җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе Җир кодексының 39.16 статьясында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча
бирелергҽ мҿмкин, атап ҽйткҽндҽ:
1) җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ алу хокукына ия
булмаган зат мҿрҽҗҽгать итҥ;
2) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (вакыты чиклҽнмҽгҽн) файдалану, тҥлҽҥсез
файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында бирелҥ, җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге хокукларга ия булучы
мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ гариза Россия Федерациясе Җир кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге
бирҥ турында бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге коммерциягҽ карамаган бакчачылык яки яшелчҽчелек
ширкҽтенҽ бирелгҽн җир кишҽрлеген бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҥ, ҽлеге ширкҽт ҽгъзасының (ҽгҽр мондый җир кишҽрлеге бакча яки
яшелчҽ бакчасы булса) яисҽ ҥз ихтыяҗлары ҿчен бакчачылык яки яшелчҽчелек алып бару территориясе чиклҽрендҽ урнашкан җир
кишҽрлеклҽре милекчелҽренең (ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми билгелҽнештҽге җир кишҽрлеге булып торса) мондый гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ
очракларыннан тыш;

4) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегендҽ гражданнар яисҽ юридик затларга караган бина, корылма,
тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашу, җир кишҽрлегендҽ урнаштыру сервитут, гавами сервитут нигезендҽ рҿхсҽт ителгҽн корылмалар (шул исҽптҽн
тҿзелеше тҽмамланмаган корылмалар) урнашу яки Россия Федерациясе Җир кодексының 39.36 статьясы нигезендҽ урнашкан объектлар булу
яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарның, корылмаларның, тҽмамланмаган тҿзелеш объектының милекчесе
мҿрҽҗҽгать итҥ, шулай ук җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза тапшырылган һҽм анда урнашкан биналарга, корылмаларга, тҽмамланмаган
тҿзелеш объектына карата рҿхсҽтсез тҿзелгҽн корылманы сҥтҥ турында карар яки аны Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55.32
статьясындагы 11 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн вакытта һҽм талҽплҽргҽ туры китерҥ турында карар кабул ителгҽн очраклардан тыш;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеше тҽмамланмаган объект
урнашу, җир кишҽрлегендҽ урнаштыру сервитут, гавами сервитут нигезендҽ рҿхсҽт ителҽ торган корылмалар (шул исҽптҽн тҿзелеше
тҽмамланмаган корылмалар) яки Россия Федерациясе Җир кодексының 39.36 статьясы нигезендҽ урнашкан объектлар урнашкан яки җир
кишҽрлеген бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарның, корылмаларның, алардагы бҥлмҽлҽрнең, тҿзелеше тҽмамланмаган объектның хокук
иясе мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган булу яисҽ ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн булып
тору һҽм аны бирҥ җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт ителмҽҥ;
7) мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген җир кишҽрлеген резервлау турында карар гамҽлдҽ булу вакытыннан артык вакытка милеккҽ,
даими (вакыты чиклҽнмҽгҽн) файдалану бирҥ турында гариза белҽн яисҽ җир кишҽрлеген арендага,тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ турында
гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен резервлану, резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ очрагыннан тыш;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында
шартнамҽ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ урнашкан булу, җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина,
корылмалар, алардагы бҥлмҽлҽр, тҿзелеше тҽмамланмаган объект милекчесе яисҽ мондый җир кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн
очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аңа карата башка зат белҽн территорияне комплекслы ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ урнашкан яисҽ җир кишҽрлеге башка зат белҽн территорияне комплекслы ҥстерҥ турында
шартнамҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелҥ, мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге
объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза белҽн
кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территорияне комплекслы ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн
җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн һҽм территорияне планлаштыру буенча расланган документлар нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны,
региональ ҽһҽмияттҽге объектларны яисҽ җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен каралган булу, җир кишҽрлеген арендага бирҥ
турында гариза белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥ буенча ҽлеге затның бурычын кҥздҽ тоткан территорияне комплекслы ҥстерҥ турында
шартнамҽ тҿзегҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш;
11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аны уздыру турында белдерҥ Россия Федерациясе Җир
кодексының 39.11 статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган аукцион предметы булу;
12) мондый җир кишҽрлеге Россия Федерациясе Җир кодексының 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле
орган нигезендҽ тҿзелҥ, Россия Федерациясе Җир кодексының 39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽрдҽ ҽлеге аукционны
ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителмҽҥ шарты белҽн, аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата Россия
Федерациясе Җир кодексының 39.11 маддҽсенең 4 пунктындагы 6 пунктчасында каралган аны сату яки аны арендалау шартнамҽсен тҿзҥ
хокукына аукцион уздыру турында гариза керҥ;
13) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата Россия Федерациясе Җир Кодексының 39.18 статьясындагы 1
пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару, бакчачылык яки крестьян (фермер) хуҗалыгы
эшчҽнлеге ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ басылып чыгу һҽм урнаштырылу;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеген
файдалану максатларына туры килмҽҥ, территорияне планлаштыру проекты белҽн расланган объект урнаштыру очракларыннан тыш;
14.1) соратыла торган җир кишҽрлегенең җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегеннҽн файдалану
максатлары нигезендҽ файдалану рҿхсҽт ителми торган махсус шартлар булган зона чиклҽрендҽ тулысынча урнашуы;
15) Россия Федерациясе Җир кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында
гариза бирелгҽн очракта, сорала торган җир кишҽрлеге Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган оборона
һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелҥ һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре
исемлегенҽ кертелҥ;
16) коммерциягҽ карамаган бакчачылык яки яшелчҽчелек ширкҽтенҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлеге мҽйданы Россия Федерациясе Җир кодексының 39.10 статьясындагы 6 пунктында билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн артып китҥ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның расланган документлары һҽм
(яки) территорияне планлаштыру буенча документлар нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, региональ ҽһҽмияттҽге объектларны яки
җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнҥ һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽте
булмаган зат мҿрҽҗҽгать итҥ;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт программасы, Россия
Федерациясе субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, корылма урнаштыру ҿчен билгелҽнҥ һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза
белҽн ҽлеге биналарны, корылмаларны тҿзҥгҽ вҽкалҽте булмаган зат мҿрҽҗҽгать итҥ;
19) җир кишҽрлеген гаризада бирелгҽн хокукта бирҥ рҿхсҽт ителмҽҥ;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата файдалануның рҿхсҽт ителгҽн тҿре билгелҽнмҽҥ;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ кертелмҽҥ;
22) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата гамҽлдҽ булу вакыты чыкмаган аны бирҥне алдан килештерҥ
турында карар кабул ителгҽн булу һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн башка зат мҿрҽҗҽгать итҥ;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен тартып алынган һҽм
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган максатларга туры
килмҽҥ, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга
бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш;
24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽре «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында» 2015 елның
13 июлендҽге 218-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш булу;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенең мҽйданы җир кишҽрлегенең урнашу схемасында, территорияне
ызанлау проектында яисҽ урман кишҽрлеклҽренең проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҥ, алар нигезендҽ мондый җир
кишҽрлеге ун проценттан артык тҿзелгҽн булу;
26) «Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ турында» 2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы Федераль
законның 18 статьясындагы 4 ҿлешендҽ каралган дҽҥлҽт милке исемлегенҽ яисҽ муниципаль милек исемлегенҽ кертелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ
турында гариза белҽн кече һҽм урта эшкуарлык субъекты булмаган зат яисҽ кҥрсҽтелгҽн Федераль законның 14 статьясындагы 3 ҿлеше
нигезендҽ ярдҽм кҥрсҽтелҽ алмый торган зат мҿрҽҗҽгать итҥ.
2.8.2.2. гражданнарга шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен торак пункт, бакчачылык чиклҽре буенча шҽхси
ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен, крестьян (фермер) хуҗалыклары эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен гражданнарга һҽм крестьян (фермер)

хуҗалыкларына җир кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽр басылып чыкканнан соң утыз кҿн эчендҽ башка гражданнардан, крестьян (фермер)
хуҗалыкларыннан аукционда катнашырга телҽк белдерҥ турында гаризалар керҥ.
2.8.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен бер ҥк вакытта милек хокукында һҽм (яисҽ) башка хокукта
булган җир кишҽрлеклҽренең гомуми мҽйданы «Шҽхси ярдҽмче хуҗалык турында» 2003 елның 7 июлендҽге 112-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендҽ билгелҽнгҽн максималь кҥлҽмнҽн артып китҥ.
2.8.2.4. Җир кишҽрлегенең бакчачылык яки яшелчҽчелек коммерциягҽ карамаган берлҽшмҽ чиклҽрендҽ булуы һҽм территорияне
оештыру һҽм тҿзҥ проекты яисҽ ҽлеге берлҽшмҽ территориясен ызанлау проекты булмау.
2.8.2.5. Җир кишҽрлеген сорау максаты шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру документларында тиешле территориаль зона ҿчен шҽһҽр
тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн файдалануның рҿхсҽт ителгҽн тҿп тҿренҽ туры килми.
2.8.2.6. Талҽп ителҽ торган җир кишҽрлегеннҽн файдалану максатларының территориаль зоналарда территорияне планлаштыру
проектында, территорияне ызанлау проектында билгелҽнгҽн тҿп тҿрлҽренҽ туры килмҽве (шул исҽптҽн территориаль зоналарда җирдҽн
файдалану һҽм тҿзелеш алып бару кагыйдҽлҽрендҽ билгелҽнгҽн файдалануның рҿхсҽт ителгҽн тҿрлҽрендҽ тҿрлечҽ аңлашылганда).
2.8.2.7. Шҽхси торак тҿзелеше ҿчен рҿхсҽт ителгҽн җир тҿренҽ караган соралган җир кишҽрлегендҽ торак булмаган бина урнашкан
булу.
2.8.2.8. Коммерциягҽ карамаган бакчачылык ширкҽте чиклҽреннҽн тыш урнашкан соралган җир кишҽрлегендҽге тҿзелешнең (шҽхси
торак йорт, дача йорты, бакча йорты) гомуми мҽйданы территориаль планлаштыру һҽм шҽһҽр тҿзелешен зоналаштыру документларында
билгелҽнгҽн чик параметрларыннан артып киткҽн.
2.8.2.9. Чит ил гражданының, чит ил юридик затының, гражданлыгы булмаган затның, шулай ук устав (җыелма) капиталында чит ил
гражданнары, чит ил юридик затлары, гражданлыгы булмаган затлар ҿлеше 50 проценттан артык тҽшкил иткҽн юридик затның авыл хуҗалыгы
билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽн җир кишҽрлеклҽрен сатып алу ҿчен мҿрҽҗҽгате.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, ҽлеге Регламентка 7 нче кушымтада
билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Орган) тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталында һҽм (яисҽ) КФҤтҽ шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне җибҽрелҽ
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда, Республика порталында бастырылган муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакытлары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасы яки башка тҿрле тҥлҽҥ алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан бирелҽ торган документ (документлар) турында мҽгълҥмат
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Мондый тҥлҽҥнең кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри
булган хезмҽтлҽр ҿчен тҥлҽҥ алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн
файдалану турында гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты - 15 минуттан да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ
торган хезмҽттҽн файдалану турында гарызнамҽсен, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. КФҤкҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза биргҽн кҿнне мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ КФҤнең АМСнан (АИС МФЦ) гаризаның
җибҽрелҥен раслый торган теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн раслау кҽгазе (расписка) бирелҽ.
2.13.2.Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ, гариза биргҽн кҿнне мҿрҽҗҽгать итҥче Республика порталының шҽхси
кабинетында һҽм электрон почта аша гаризаның теркҽлҥ номеры һҽм бирҥ датасы кҥрсҽтелгҽн гаризаның җибҽрелҥен раслый торган хҽбҽрнамҽ
ала.
2.13.3. Органга шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза бирелгҽн кҿнне органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасыннан теркҽҥ номеры, гариза
бирҥ датасы һҽм тапшырылган документлар исемлеге белҽн раслау кҽгазе бирелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽлҽр тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлеге булган мҽгълҥмат стендларына, мондый
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥматны урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау турында федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм
бҥлмҽлҽрдҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле мебель, мҽгълҥмат стендлары белҽн
җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм
аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы
урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына
тоткарлыксыз керҽ алу максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт функциясендҽ тотрыклы тайпылышлары булган инвалидларны озатып йҿрҥ һҽм аларга ярдҽм итҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн кресло-коляска кулланып;

3) чиклҽнгҽн тормыш эшчҽнлеген исҽпкҽ алып, инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ тоткарлыксыз ҥтеп керҥен тҽэмин итҥ ҿчен
җиһазларны һҽм мҽгълҥмат чыганакларын тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидларга кирҽкле тавышлы һҽм кҥреп кабул ителҽ торган мҽгълҥматны, шулай ук язуларны, билгелҽрне һҽм башка текстлы
һҽм график мҽгълҥматны рельефлы-нокталы Брайль шрифты белҽн башкарылган билгелҽр ярдҽмендҽ кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥгҽ рҿхсҽт;
6) этне махсус укытуны раслый торган һҽм «Озата йҿрҥче этнең махсус ҿйрҽтелгҽн булуын раслаучы документ формасын һҽм аны
бирҥ тҽртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау министрлыгы боерыгы
белҽн билгелҽнгҽн формада һҽм тҽртиптҽ бирелгҽн документ булганда, озата йҿрҥче этне кертҥгҽ рҿхсҽт;
2.14.3. Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан һҽм Регламентның 2.14.2 пунктындагы 1 4 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ кулланыла торган чаралардан файдалана алуын тҽэмин итҥ ҿлешендҽ талҽплҽр
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган объектларга һҽм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн һҽркем файдалана алырлык булуы һҽм сыйфаты кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн гариза бирҥченең вазыйфаи
затлар белҽн аралашу саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн мҽгълҥмат-коммуникация технологиялҽрен кулланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥченең сайлап алу буенча (экстерриториаль принцип) җирле ҥзидарҽ башкарма комитеты органының телҽсҽ кайсы территориаль
бҥлекчҽсендҽ 210 –ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында каралган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҥзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽҥлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ турында турында гарызнамҽ җибҽрҥ юлы белҽн (комплекслы гарызнамҽ) муниципаль хезмҽт
алу мҿмкинлеге булу яисҽ булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)
2.15.1. Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу кҥрсҽткечлҽренҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
документларны кабул итҥ һҽм бирҥ алып барыла торган бинаның җҽмҽгать транспортына якын зонада урнашуы;
белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирҥчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
мҽгълҥмат стендларында, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм вакытлары турында тулы мҽгълҥмат булуы;
инвалидларга хезмҽтлҽрдҽн башкалар белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау вакытларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу вакытын ҥтҽҥ;
3) Орган хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата нигезле шикаятьлҽр булмау.
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн ҥзара аралашу саны (консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
а) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ КФҤ хезмҽткҽре белҽн аралашуы гаризаны һҽм барлык кирҽкле
документларны биргҽндҽ бер тапкыр гамҽлгҽ ашырыла;
б) электрон документның басма чыганакта нҿсхҽсе формасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен КФҤтҽ алу кирҽк булган
очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлары белҽн бер аралашу дҽвамлылыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ Бердҽм порталны, Республика порталын, терминал
җайланмаларын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында
шҽхси кабинетта, КФҤдҽ алырга мҿмкин.
2.15.4. . Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең яшҽҥ урынына яисҽ экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу)
урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.3.3 пунктының беренче абзацы нигезендҽ нҽтиҗҽ бирҥ муниципаль районның мҿрҽҗҽгать итҥче сайлап алган КФҤ
бҥлегендҽ (читтҽге эш урынында) яисҽ соралган җир кишҽрлеге урнашкан шҽһҽр округының КФҤ бҥлегендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне комплекслы гарызнамҽ составында алырга хокуклы.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстерриториаль принцип буенча бирелсҽ) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ ала торган талҽплҽр
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон формада кҥрсҽтелгҽндҽ, гариза бирҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
1) Бердҽм порталда һҽм Республика Порталында урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм вакытлары турында
мҽгълҥмат алырга;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн
Республика порталын кулланып, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ электрон ҥрнҽклҽре
расланган документларны һҽм мҽгълҥматны бирергҽ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада бирелгҽн гаризаларны ҥтҽҥ барышы турында мҽгълҥматлар алырга;
4) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
5) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон документ формасында алырга;
6) Орган, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) Республика
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерҥ
процессын тҽэмин итҽ торган федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы ярдҽмендҽ шикаять бирергҽ;
2.16.2. Гаризаны формалаштыру, гаризаны нинди дҽ булса башка формада ҿстҽмҽ бирҥ зарурлыгыннан башка, Республика
порталында гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Республика порталында гариза формалаштырганда тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) гаризаны һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка документларны кҥчереп алу һҽм саклау мҿмкинлеге;
2) берничҽ мҿрҽҗҽгать итҥче бергҽлҽп гариза бирҥне кҥздҽ тоткан хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, берничҽ
мҿрҽҗҽгать итҥченең гаризаның бер электрон формасын берничҽ мҿрҽҗҽгать итҥче тутыру мҿмкинлеге;
3) гаризаның электрон формасы кҥчермҽсен басма чыганакта бастыру мҿмкинлеге;
4) кулланучының телҽге буенча телҽсҽ кайсы вакытта, шул исҽптҽн кертҥдҽ керткҽндҽ хаталар килеп чыкканда һҽм ҿчен гаризаның
электрон формасына кҥрсҽткечлҽрне кабат кертҥ ҿчен кире кайтарганда, гаризаның электрон формасына элек кертелгҽн кҥрсҽткечлҽрне саклап
калу;
5) БИАСда урнаштырылган белешмҽлҽрдҽн һҽм Бердҽм порталда, Республика порталында бастырылган белешмҽлҽрдҽн файдаланып,
Бердҽм идентификация һҽм аутентификация системасында булмаган белешмҽлҽргҽ кагылышлы ҿлешендҽ гаризаның электрон формасы
кырларын мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан белешмҽлҽр кертелгҽнче тутыру;
6) элек кертелгҽн мҽгълҥматны югалтмыйча, гаризаның электрон формасын тутыруның телҽсҽ кайсы этапларына кире кайту
мҿмкинлеге;
7) мҿрҽҗҽгать итҥченең Республика порталында элек бирелгҽн гаризаларга кимендҽ бер ел дҽвамында, шулай ук ҿлешчҽ
формалаштырылган гаризаларга - кимендҽ 3 ай эчендҽ керҽ алу мҿмкинлеге.

2.16.4. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең КФҤкҽ кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язылу) Республика порталы, КФҤнең контакт-ҥзҽге
телефоны аша гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кҥпфункцияле ҥзҽкнең кабул итҥ графигында билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ кабул итҥ ҿчен буш булган телҽсҽ нинди
датага һҽм вакытка язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны, шул
исҽптҽн тҥбҽндҽгелҽрне кҥрсҽтергҽ кирҽк:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽге буенча);
ҥзе телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Алдан язылу вакытында мҿрҽҗҽгать итҥче хҽбҽр иткҽн мҽгълҥматларның шҽхси кабул итҥ вакытында мҿрҽҗҽгать итҥче биргҽн
документларга туры килмҽве очрагында, алдан язылу гамҽлдҽн чыгарыла.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ раслау талоны чыгартып алу мҿмкинлеге бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче электрон
почта адресын хҽбҽр иткҽн очракта, кҥрсҽтелгҽн адреска шулай ук кабул итҥ датасы, вакыты һҽм урыны кҥрсҽтелгҽн алдан язылуны раслау
турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут ҥткҽннҽн соң килмҽгҽн
очракта, алдан язылу гамҽлдҽн чыгарылуы турында хҽбҽр ителҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче телҽсҽ кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн
башка гамҽллҽр кылуны, кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакыт интервалының озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле
белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм башкару вакытлары, аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул
исҽптҽн административ процедураларны электрон формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ гамҽллҽр эзлеклелеге тасвирламасы.
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырган документлар комплектын кабул итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1. Административ процедураны ҥтҽҥ башланганчы мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча
мҿрҽҗҽгате нигез була.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
- кҥпфункцияле ҥзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҤ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итҥче Органга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - Балтач муниципаль районының Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасының ҽйдҽп
баручы белгече (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм вакыты турында консультация алу ҿчен КФҤкҽ шҽхсҽн, телефон
һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен башка
мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥматны ирекле файдаланудагы КФҤ сайтыннан
(http://mfc16.tatarstan.ru) ала ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: тапшырыла торган документларның составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча бирелгҽн консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче Органга телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, Орган
сайтында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм вакытлары буенча, шул исҽптҽн документларның составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт
алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
Консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҽгълҥмат
бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн административ процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла..
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: тапшырыла торган документларның составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча бирелгҽн консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ яки КФҤнең читтҽге эш урыны аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документларны Республика порталы аша электрон
формада кабул итҥ.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) КФҤкҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ
һҽм Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документлар тапшыра.
3.3.1.2. Гаризалар кабул итҥче КФҤ хезмҽткҽре:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽвен тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤнең АМСнда гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документларны басма чыганакта тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны
гамҽлгҽ ашыра;
КФҤнең АМСннан гаризаны чыгартып ала;
тикшерҥ һҽм имза кую ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирҽ;

имза куелганнан соң имзаланган гаризаны КФҤнең АМСна сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки сканерланган документларның электрон ҥрнҽклҽрен КФҤнең АМСна
урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имза куелган гаризаны һҽм басма чыганактагы документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ документларны кабул итҥне раслау кҽгазе (расписка) бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: җибҽрҥгҽ ҽзер гариза һҽм документлар.
3.3.1.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤнең структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны (электрон эшлҽр пакетлары составында) электрон формада Палатага җибҽрҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: Палатага электрон хезмҽттҽшлек системасы аша
җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. . Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон формада документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче электрон формада гариза бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
авторизацияне ҥти;
электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
электрон формадагы документларны яки документларның электрон ҥрнҽклҽрен электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк
булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн танышу һҽм ризалык бирҥ фактын раслый (электрон
гариза формасында ризалык турында тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза формасында тиешле тамга куя);
тутырылган электрон гаризаны җибҽрҽ (тиешле электрон гариза формасындагы тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.3 пунктындагы талҽплҽр нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гаризаны җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
Формалаштырган гаризаны формат-логик тикшерҥ мҿрҽҗҽгать итҥче гаризаның электрон формасында һҽр юлны тутырганнан соң
башкарыла. Гаризаның электрон формасында дҿрес тутырылмаган юл ачыкланганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ачыкланган хатаның характеры һҽм
аны бетерҥ тҽртибе турында турыдан-туры гаризаның электрон формасында хҽбҽр ителҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн административ процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ Органга
җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Орган тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен
нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) булып Балтач муниципаль районының Җир һҽм мҿлкҽт
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасының ҽйдҽп баручы белгече (алга таба - документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.3.3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче гариза белҽн Башкарма комитетта мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгели;
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне тикшерҽ, тапшырылган документларның
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда сызулар, ҿстҽп язулар һҽм башка
килешенмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр булмау) туры килҥен тикшерҽ;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасында гаризаның электрон
формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документларны басма чыганакта тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
гаризаны кҽгазьгҽ чыгартып ала;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен тапшыра;
имза куелганнан соң гаризаны сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки сканерланган документларның электрон ҥрнҽклҽрен дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасына утырта, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кайтара;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ документларны кабул итҥне раслау кҽгазен бирҽ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны кабул итҥ ҿчен каршылыклар булу турында хҽбҽр итҽ һҽм, документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген аңлатып, документларны кире кайтара.
3.3.3.3. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирҽ, бу Республика порталының шҽхси
кабинетында чагыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан электрон формада бирелгҽн документларны һҽм
документларның электрон ҥрнҽклҽрен ҿйрҽнҽ;
электрон документларның тулылыгын, укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн электрон имзаның дҿреслеге шартлары ҥтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документларны тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның дҿреслеге шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш
тарту турындагы карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясындагы ҽлеге карарны кабул итҥгҽ нигез булып торган
пунктлары булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проекты, баш тарту сҽбҽплҽрен
кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ исеме кҥрсҽтелмҽгҽн, дҿрес булмаган һҽм
(яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽре булган, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат, белешмҽлҽр) турында
мҽгълҥмат булырга тиеш), билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын килештерҥ Регламентның
3.5.4 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булмаган очракта, документларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул белҽн

гариза керҥ турында гаризаның теркҽҥ номеры, гаризаны алу датасы, аңа беркетелгҽн документ файлларының исемнҽре исемлеге, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасы кҥрсҽтелгҽн хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ.
3.3.3.4. Регламентның 3.3.3.1, 3.3.3.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланы, автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.5. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ
башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: карауга кабул ителгҽн документлар комплекты яки
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез - административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан (хезмҽткҽрдҽн) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны алу.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) булып Балтач муниципаль районының Җир һҽм мҿлкҽт
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасының ҽйдҽп баручы белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм
белешмҽлҽрне тапшыру турында гарызнамҽлҽрне ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка
ысуллар белҽн) электрон формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн кҿнне башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнары карамагындагы оешмаларга җибҽрелгҽн
гарызнамҽлҽр.
3.4.3. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽрнең белгечлҽре, ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн гарызнамҽлҽр
нигезендҽ, соратып алына торган документларны (мҽгълҥматны) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки)
мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт тарафыннан билгелҽнгҽн административ процедуралар тҥбҽндҽге вакытта башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн дҽ артык тҥгел;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча – ҽгҽр дҽ федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм Татарстан
Республикасының федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн норматив-хокукый актлары белҽн ведомствоара гарызнамҽгҽ җавап ҽзерлҽҥнең
һҽм җибҽрҥнең башка вакытлары билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълҥмат тапшыручы оешмага ведомствоара гарызнамҽ кергҽн кҿннҽн
алып биш кҿн эчендҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) яисҽ ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша соратып алына торган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
(белешмҽлҽрне) яисҽ документ һҽм (яисҽ) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽне ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проекты, баш тарту сҽбҽплҽрен
кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ исеме кҥрсҽтелмҽгҽн, дҿрес булмаган һҽм
(яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽре булган, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат, белешмҽлҽр) турында
мҽгълҥмат булырга тиеш), билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
Регламентның 2.4.1 пунктының икенче һҽм ҿченче абзацларында каралган очракларда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
проектын ҽзерли һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Регламентның 2.4.1 пунктының дҥртенче һҽм бишенче абзацларында каралган очракларда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн
ысул белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын ҥзгҽртҥ турында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен җибҽрҥ нигезен һҽм датасын ҥз эченҽ
алган хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар проектын, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын килештерҥ Регламентның 3.5.4 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) яисҽ ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проекты.
3.4.5. Техник мҿмкинлек булганда, Регламентның 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул исҽптҽн Регламентның 2.13
пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.6. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты алты эш кҿне тҽшкил
итҽ.

3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып Балтач муниципаль районының җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
палатасының ҽйдҽп баручы белгече тора (алга таба – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
җир кишҽрлеген карау һҽм билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне бҽялҽҥ ҿчен урынга бару кирҽклеге турында карар кабул итҽ;
җир кишҽрлеген карау һҽм билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне бҽялҽҥ ҿчен урынга бару кирҽклеге булган очракта, аларны
карауны һҽм фотога тҿшереп теркҽҥне гамҽлгҽ ашыра, территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналарның урнашу чиклҽрен
билгели;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар җыелмасын карый;
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли;
гражданның торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси торак тҿзелеше ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару турында
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, гражданның яисҽ крестьян (фермер) хуҗалыгының аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ
турында гаризасы кҥрсҽтелгҽн очракта, җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ һҽм аукционда катнашырга ниятлҽгҽн затлардан гаризалар
җыю турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ һҽм бу хакта мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҽ.
Регламентның 3.5.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ процедураларны ҥтҽҥ вакыты ике эш кҿнен тҽшкил итҽ, җир кишҽрлеген
карап чыгу һҽм билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен бҽялҽҥ ҿчен урынга чыгу кирҽк булган очракта - 11 эш кҿне.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: тикшерҥ материаллары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту турында карар проекты, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып чыгару ҿчен җибҽрелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ турында хҽбҽр, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларның формалаштырылган комплекты.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
җир кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽрнамҽ урнаштырылганнан соң утыз кҿн эчендҽ җир кишҽрлеген сату буенча аукционда яки җир
кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукционда катнашырга ниятлҽгҽн затлардан гаризалар килгҽн очракта, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча, Регламентның 2.3.1 пунктының 1-5 пунктчалары нигезендҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ
килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽсе булып тора: килештерҥгҽ җибҽрелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
проекты.
3.5.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын килештерҥ һҽм имза кую (алга таба – документлар проекты) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе ҽзерлҽҥ ҿчен
җаваплы структур бҥлекчҽ җитҽкчесе, Орган җитҽкчесе урынбасары, Орган җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтҥлҽре булган ҽзерлҽнгҽн документ проектлары муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка эшлҽп бетерҥ ҿчен
кире кайтарыла. Кисҽтҥлҽрне бетергҽннҽн соң, документ проектлары килештерҥ һҽм имза кую ҿчен кабат тапшырыла.
Орган җитҽкчесе документ проектларын тикшергҽндҽ, Органның вазыйфаи затлары тарафыннан административ процедураларны
ҥтҽҥ вакытлары, аларның эзлеклелеге һҽм тулылыгы, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи затларының электрон документ ҽйлҽнеше системасында
килештерҥлҽре булу ҿлешендҽ Регламентны ҥтҽҥне тикшерҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ вакытлары, аларның эзлеклелеге һҽм тулылыгы ҿлешендҽ хокук бозулар ачыкланган очракта,
Орган Җитҽкчесе Регламентның 4.3 пункты нигезендҽ, хокук бозуларга юл куйган җаваплы затларны җаваплылыкка тарту инициативасы белҽн
чыга.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар, Регламентның 2.3.1. пункты нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн нҽтиҗҽсе.
3.5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.3.1 пунктының 1 - 4 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽнен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен КФҤтҽ
алу ысулын сайлаган очракта, ике нҿсхҽ шартнамҽ проектын яки ҿстҽмҽ килешҥ проектын басма чыганакта ҽзерлҽҥне тҽэмин итҽ һҽм Органның
вҽкалҽтле вазыйфаи затына имза куюга җибҽрҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен КФҤтҽ алу ысулын сайлаган очракта, имзаланган документлар проектларын басма
чыганакта КФҤтҽ бирҥ ҿчен җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн административ процедуралар ҿч эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: Регламентның 2.3.1 пунктында каралган
шартнамҽлҽрнең басма чыганактагы проектлары.
3.5.6. Техник мҿмкинлек булганда, Регламентның 3.5.3-3.5.5 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты 14 эш кҿне тҽшкил итҽ, җир
кишҽрлеге бирҥ турында хҽбҽр басылып чыккан очракта – 47 эш кҿне.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.6.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ алуы тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып Балтач муниципаль районының Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
палатасының ҽйдҽп баручы белгече (алга таба-документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.6.2. Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасы документларын алып бару
ярдҽмче системасына һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында мҽгълҥматларны теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул белҽнмуниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен Органда яисҽ КФҤтҽ алу мҿмкинлеге турында хҽбҽр итҽ.
Техник мҿмкинлек булганда, процедураларны ҥтҽҥ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет)
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (кҥрсҽтҥдҽн баш тартуны) раслый торга документка имза куйган кҿннҽн алып бер эш кҿне
дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында
мҽгълҥматны мҽгълҥмат системаларында урнаштыру, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре һҽм аны алу ысуллары турында мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итҥ.
3.6.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе буенча, электрон документ нҿсхҽсе белҽн бергҽ, аңа электрон
документның нҿсхҽсен басма чыганакка чыгару юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Шартнамҽ яисҽ ҿстҽмҽ килешҥ проектын имзалау мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан КФҤтҽ башкарыла.
Шартнамҽгҽ яисҽ ҿстҽмҽ килешҥгҽ имза куйганда, КФҤ хезмҽткҽре документларны имзалаучы затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ.
Документларны имзаларга вҽкалҽтле мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслаучы
документларны сканерлый һҽм алар турында белешмҽлҽрне КФҤнең АМСна кертҽ.

Мҿрҽҗҽгать итҥче (документларны имзалау ҿчен вҽкалҽтле мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) ике нҿсхҽ шартнамҽгҽ яисҽ ҿстҽмҽ килешҥгҽ
имза куя, документның икенче ягыннан ҥз имзасы һҽм мҿһер белҽн беркетҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булган очракта).
КФҤ хезмҽткҽре шартнамҽгҽ имза кую датасын куя һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленҽ) бер нҿсхҽне бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шартнамҽгҽ имза куйганнан соң, бер эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, КФҤ Органга шартнамҽ нҿсхҽсен җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җибҽрелгҽн шартнамҽлҽр проектларына мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҽлеге шартнамҽлҽр проектларын алган
кҿннҽн алып 30 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча имза куелырга һҽм КФҤкҽ тапшырылырга тиеш.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне КФҤ эше
регламентында билгелҽнгҽн вакытларда башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: КФҤнең АМСда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
бирҥ фактын теркҽҥ, мҿрҽҗҽгать итҥче имзалаган һҽм Органга җибҽрелгҽн шартнамҽ.
3.6.3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи затының (Органның) кҿчҽйтелгҽн электрон имзасы белҽн
имзаланган документның электрон ҥрнҽге шҽхси кабинетка автомат рҽвештҽ җибҽрелҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче Республика порталының шҽхси кабинетында 30 календарь кҿн эчендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн килешҥ проектларын имзаларга хокуклы.
30 календарь кҿн узгач, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ шартнамҽне имзалау вакыты чыкканлыгы турында мҽгълҥмат килҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Орган) тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (кҥрсҽтҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка имза куйган кҿнне ҥтҽлҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: Республика порталын кулланып, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ җибҽрҥ (бирҥ).
3.6.3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап Органга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе буенча, электрон документың басма
чыганактагы нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон документның нҿсхҽсе алынмалы мҽгълҥмат туплагычка яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Шартнамҽ яисҽ ҿстҽмҽ килешҥ проектын имзалау мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан Органда гамҽлгҽ ашырыла.
Шартнамҽне яисҽ ҿстҽмҽ килешҥне имзалаганда, документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
имзалаучы затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥченең документларны имзаларга вҽкалҽтле вҽкиле мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документларны сканерлый һҽм алар турында белешмҽлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасына кертҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче (документларны имзалау ҿчен вҽкалҽтле мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) ике нҿсхҽ шартнамҽгҽ яисҽ ҿстҽмҽ килешҥгҽ
имза куя, документның икенче ягыннан ҥз имзасы һҽм мҿһер белҽн беркетҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче юридик зат булган очракта).
Документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат шартнамҽгҽ яисҽ ҿстҽмҽ килешҥгҽ имза кую датасын куя һҽм мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленҽ) бер нҿсхҽне бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җибҽрелгҽн шартнамҽ яисҽ ҿстҽмҽ килешҥ проектларына мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҽлеге шартнамҽлҽр
проектларын алган кҿннҽн алып 30 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча имза куелырга һҽм КФҤкҽ тапшырылырга тиеш.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн кҿнне Органның эчке
хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн вакытларда гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽсе булып тҥбҽндҽгелҽр тора: дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ фактын теркҽҥ.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хаталар ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче Органга
тҥбҽндҽгелҽрне тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (ҽлеге регламентка 11 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн техник хаталы документ;
техник хата булуны раслый торган юридик кҿчкҽ ия документлар.
Мҿрҽҗҽгать итҥче (вҽкалҽтле вҽкил) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽге техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гаризаны почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша) яисҽ Республика порталы яисҽ КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кабул итҽ, гаризаны һҽм аңа беркетелгҽн
документларны терки һҽм аларны документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар гариза теркҽлгҽннҽн соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн, документларны эшкҽртҥ
ҿчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерҥгҽ җибҽрелгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат документларны карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатыннан ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның тҿп нҿсхҽсен кире алып һҽм шҽхсҽн имза куйдырып, тҿзҽтелгҽн документны бирҽ
яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥче адресына почта аша (электрон почта аша) техник хаталы документның тҿп нҿсхҽсен Органга җибҽргҽндҽ документны
алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар техник хаталар ачыклаганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган
заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алынганнан соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар
нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥлҽрен һҽм башкаруларын, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥне агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру
тҽртибе
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозу очраклары
ачыклауны һҽм аларны бетерҥне, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле ҥзидарҽ органындагы вазыйфаи
затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм килештерҥ;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ торган эш башкаруны алып баруны тикшерҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында мҽгълҥматларның электрон базасында булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, вазыйфаи
затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, административ процедураларны, тиешле документларны исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка
белешмҽлҽр кулланыла.

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуны контрольдҽ тоту һҽм карарлар кабул итҥ максатында җирле ҥзидарҽ органы
җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр бирелҽ.
Вазыйфаи затлар административ процедураларның вакытларын, эзлеклелеген һҽм эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар белҽн билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген саклауны агымдагы
контрольдҽ тотуны муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыру ҿчен җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ эшен оештыру ҿчен җаваплы бҥлек башлыгы тарафыннан башкарыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре турындагы
нигезлҽмҽлҽр һҽм вазыйфаи регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
Контроль тикшерҥлҽр план буенча (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм
планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле (комплекслы тикшерҥлҽр) яки гариза
бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча да барлык мҽсьҽлҽлҽр карала ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул итҽ торган карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылык
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥченең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн
административ гамҽллҽрне вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмаулар) ҿчен вазыйфаи
затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җавап бирҽлҽр.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту, шул исҽптҽн гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан контрольдҽ
тоту тҽртибенҽ һҽм формаларына карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы
мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽренең, хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан
тыш) шикаять бирҥ тҽртибе
5.1. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽткҽренең, җитҽкчесенең, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең
карарларына һҽм кылган гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне теркҽҥ вакытын, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында
кҥрсҽтелгҽн талҽпне бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе тулы кҥлҽмдҽ
йҿклҽнгҽн булса, кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары,
муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны яисҽ гамҽллҽр башкаруны талҽп итҥ;
4) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары,
муниципаль хокукый актлар белҽн каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия
Федерациясе субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн баш тарту нигезлҽре
каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе тулы
кҥлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса, кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ мҿмкин;
6) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Россия
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган тҥлҽҥне талҽп итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, кҥпфункцияле ҥзҽкнең,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларның яисҽ
аларның хезмҽткҽренең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда басма хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тартуы яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн вакытын бозуы. Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе тулы
кҥлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса, кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки тҽртибен бозу;
9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия
Федерациясе субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн туктатып тору нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе тулы кҥлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса, кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле
ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ мҿмкин;

10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽн беренчел баш тарткан вакытта документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес тҥгеллеге турында хҽбҽр ителмҽгҽн документлар яисҽ
мҽгълҥмат талҽп итҥ. Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган кҥпфункцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе тулы кҥлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса, кҥрсҽтелгҽн
очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ мҿмкин;
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ басма чыганакта, электрон формада муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ яисҽ
кҥпфункцияле ҥзҽкнең оештыручысы булган дҽҥлҽт хакимиятенең тиешле органына (алга таба - кҥпфункцияле ҥзҽкнең оештыручысы), шулай
ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган
җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югары органга (ул булган очракта) бирелҽ яисҽ ул булмаганда,
турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥпфункцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкнең оештыручысына яисҽ Татарстан Республикасы норматив хокукый акты
белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның
хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр ҽлеге оешма җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять почта аша, кҥпфункцияле ҥзҽк
аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтын, Бердҽм порталны яисҽ
Республика порталын, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат системасын файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчене
шҽхси кабул итҥ вакытында алынырга мҿмкин. Кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтын, Бердҽм
порталны яисҽ Республика порталын, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат системасын файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥчене шҽхси кабул итҥ вакытында алынырга мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм порталны яисҽ Республика порталын кулланып
җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчене шҽхси кабул итҥ вакытында алынырга мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматлар булырга тиеш:
1) карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽренең, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларның, аларның җитҽкчесенең
һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽренең исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат
яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥче – юридик затның атамасы, урнашу урыны турында мҽгълҥмат, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле
элемтҽ ҿчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һҽм почта адресы;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, яки муниципаль
хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн оешмаларның яисҽ аларның хезмҽткҽренең шикаять ителҥче карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, яки
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы
1.1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларның яисҽ аларның хезмҽткҽренең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽвенҽ нигез булган
дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның кҥчермҽлҽре
тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең оештыручысына, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга яисҽ югары органга (ул булган очракта) кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң
унбиш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽкнең
оештыручысының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның мҿрҽҗҽгать итҥченең
документларын кабул итҥдҽн яисҽ җибҽрелгҽн басма хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуына яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн
вакытын бозуга карата шикаять белдергҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн чыгару, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ
бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталар һҽм ялгышларны тҿзҽтҥ, гариза бирҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару формасында;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карарны кабул иткҽн кҿннең икенче кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм
гариза бирҥче телҽге буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлилле җавап җибҽрелҽ.
5.7. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган
җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерҥ максатларыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган, кҥпфункцияле ҥзҽк, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмалар тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук
китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенелҽ һҽм алга таба муниципаль хезмҽт алу максатларыннан мҿрҽҗҽгать итҥче башкарырга тиешле
гамҽллҽр кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерҥ барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук бозу составы билгелҽре яки
җинаять билгелҽре ачыкланганда, шикаятьне карап тикшерҥ буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат, хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый.

Муниципаль милектҽге җир
ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага,
вакытка) файдалануга, тҥлҽҥсез
бирҥ буенча муниципаль
административ регламентына
1 нче кушымта

кишҽрлеген сатулар
даими (чиклҽнмҽгҽн
нигездҽ файдалануга
хезмҽт кҥрсҽтҥнең

Мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ сатып алу хокукын раслый торган документлар исемлеге

№

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге бирҥ
нигезлҽре

Җир кишҽрлеген
тҥлҽҥсез яисҽ тҥлҽҥле
бирҥ гамҽлгҽ ашырыла
торган хокук тҿре

Гариза бирҥче

1.Россия
1 Федерациясе Җир
1кодексының 39.3
статьясындагы 2
1.
пунктының 3 пунктчасы
(алга таба - Җир кодексы)

Тҥлҽҥле нигездҽ
милеккҽ бирҥ

Бакчачылык коммерциягҽ карамаган
ширкҽт ҽгъзасы (СНТ) яисҽ яшелчҽчелек
коммерциягҽ карамаган ширкҽт ҽгъзасы
(ОНТ)

Җир кишҽрлеге

Коммерцияле булмаган бакчачылык
ширкҽтенҽ яки коммерцияле булмаган
яшелчҽчелек ширкҽтенҽ бирелгҽн җир
участогыннан барлыкка килгҽн бакча җир
участогы яки яшелчҽ җир участогы

Мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлеген торглар ҥткҽрмичҽ сатып
алу хокукын раслый торган һҽм җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага теркҽлҽ торган документлар (Документлар тҿп
нҿсхҽдҽ (кҥчермҽлҽрендҽ, ҽгҽр документлар һҽркем ҿчен мҿмкин
булган булса) йҽ җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза кабул
итҥче башкарма хакимият органының яки җирле ҥзидарҽ
органының вазыйфаи заты таныклый торган кҥчермҽлҽрендҽ
тапшырыла (җибҽрелҽ).
* Башлангыч җир участогын коммерцияле булмаган бакчачылык
ширкҽтенҽ яки коммерцияле булмаган яшелчҽчелек ширкҽтенҽ бирҥ
турында документ, башлангыч җир участогына хокук Бердҽм дҽҥлҽт
кҥчемсез милек реестрында теркҽлгҽн очраклардан тыш
Гариза бирҥченең коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽте яки
коммерцияле булмаган яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзалыгын раслаучы
документ
Коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽте яки коммерцияле
булмаган яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзалары гомуми җыелышының
бакча яки яшелчҽ җир участогын гариза бирҥчегҽ бҥлеп бирҥ турында
карары
*Территорияне ызанлауның расланган проекты
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽтенҽ яки коммерцияле
булмаган яшелчҽчелек ширкҽтенҽ карата ЕГРЮЛдан ҿземтҽ

1. Җир кодексының 39.3
статьясының 2
пунктының 6 пунктчасы

Тҥлҽҥле нигездҽ
милеккҽ бирҥ

Бина, корылма яисҽ бина милекчесе

Бина, корылма урнашкан җир кишҽрлеге

Мҿрҽҗҽгать итҥченең бинага, корылмага яисҽ бинага хокукын
раслаучы (билгелҽҥче) документ, ҽгҽр мондый бинага хокук, корылма
йҽ бина БДКМРга теркҽлмҽгҽн булса
Соратып алына торган җир кишҽрлегенҽ, ҽгҽр мондый җир
кишҽрлегенҽ хокук ЕГРНда теркҽлмҽгҽн булса (җир кишҽрлегенҽ
тиешле хокуклар булганда), гариза бирҥченең хокукларын раслый

(билгели) торган документ
Гариза бирҥченең (гариза бирҥчелҽрнең) соралган җир участогында
урнашкан барлык биналар, корылмалар исемлеген ҥз эченҽ алган,
тиешле хокукта гариза бирҥчегҽ караган биналарның, корылмаларның
кадастр (шартлы, инвентарь) номерлары һҽм адрес ориентирлары
кҥрсҽтелгҽн хҽбҽре
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*сорала торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥчемсез милек объекты
(бина һҽм (яисҽ) корылма турында) БДКМРдан ҿземтҽ
* Кҥчемсез милек объекты турында (бҥлмҽ милекчесе мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта, соралган җир участогында урнашкан бинадагы,
корылмадагы бҥлмҽ турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек
реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
*Индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан (алга таба ЕГРИП) гариза бирҥче булып торучы шҽхси эшкуар турында язу
2. Җир кодексының 39.3
статьясының 2
пунктындагы 7
пунктчасы

Тҥлҽҥле нигездҽ
милеккҽ бирҥ

Даими (вакыты чиклҽнмҽгҽн) файдалану
хокукында җир кишҽрлеген кулланучы
юридик зат

Юридик затның даими (вакыты
Гариза бирҥченең соралган җир участогына хокукын раслаучы
чиклҽнмҽгҽн) файдалану хокукындагы җир (билгелҽҥче) документлар, ҽгҽр мондый җир участогына хокук
кишҽрлеге
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

3. Җир кодексының 39.3
статьясының 2
пунктының 8 пунктчасы

Тҥлҽҥле нигездҽ
милеккҽ бирҥ

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
файдаланучы һҽм муниципаль милектҽге
җир ҿлешлҽре исҽбенҽ бҥлеп бирелгҽн
крестьян (фермер) хуҗалыгы яисҽ авыл
хуҗалыгы оешмасы

Муниципаль милектҽге һҽм муниципаль
милектҽге җир ҿлешлҽре исҽбеннҽн бҥлеп
бирелгҽн җир кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ

4. Җир кодексының 39.3
статьясының 2
пунктының 9 пунктчасы

Тҥлҽҥле нигездҽ
милеккҽ бирҥ

Авыл хуҗалыгы җитештерҥен алып бару
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеген
арендага алучылар булган граждан яисҽ
юридик зат

Авыл хуҗалыгы җитештерҥен алып бару
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм аренда шартнамҽсе
нигезендҽ ҿч елдан артык файдаланыла
торган җир кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ
5. Җир кодексының 39.3
статьясындагы 2
пунктының 10 пунктчасы

Тҥлҽҥле нигездҽ
милеккҽ бирҥ

Җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ
турында яки торак пункт, бакчачылык
чиклҽрендҽ индивидуаль торак тҿзелеше,
шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен
җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза
биргҽн граждан

Шҽхси торак тҿзелеше, торак пункт
чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып
бару ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге,
бакчачылык

6. Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 1 пунктчасы

Арендага

Юридик зат

Россия Федерациясе Президенты указы
яисҽ кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ билгелҽнҽ

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

*Россия Федерациясе Президенты Указы яисҽ кҥрсҽтмҽсе
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

7. Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 2 пунктчасы

Арендага

Юридик зат

Социаль-мҽдҽни билгелҽнештҽге
объектларны урнаштыру, масштаблы
инвестиция проектларын гамҽлгҽ ашыру
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге

*Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

8. Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 3 пунктчасы

Арендага

Юридик зат

Социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-кҿнкҥреш
билгелҽнешендҽге объектларны
урнаштыру, масштаблы инвестиция
проектларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен
билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге

*Россия Федерациясе субъектының иң югары вазыйфаи заты
кҥрсҽтмҽсе
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

9. Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 4 пунктчасы

Арендага

Юридик зат

Халыкара йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ ҿчен
билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге

Халыкара йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥне кҥздҽ тоткан шартнамҽ, килешҥ яисҽ
башка документ

10.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 4 пунктчасы

Арендага

Юридик зат

Электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин
итҥ, су чыгару, элемтҽ, нефть ҥткҽргечлҽр,
федераль, региональ яисҽ җирле
ҽһҽмияттҽге объектлар урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге

*Объектны федераль, региональ яисҽ җирле ҽһҽмияттҽге объектларга
кертҥ турындагы (электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итҥ, су
бҥлеп бирҥ, элемтҽ, нефть ҥткҽргечлҽр белҽн тҽэмин итҥ ҿчен
билгелҽнгҽн объектлар урнашкан очракта, федераль, региональ яисҽ
җирле ҽһҽмияттҽге объектларга карамый торган территориаль
планлаштыру документыннан яисҽ территорияне планлаштыру
документларыннан ҿземтҽ)
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
11.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 5 пунктчасы

Арендага

Тартыла торган җир кишҽрлеге тҿзелгҽн
дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽге җир
кишҽрлеген арендалаучы

Дҽҥлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль
милектҽге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн
җир кишҽрлеге

Башлангыч җир участогын арендалау шартнамҽсе, ҽгҽр мондый
шартнамҽ «Кҥчемсез милеккҽ хокукларны һҽм аның белҽн килешҥлҽр
тҿзҥне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында» 1997 елның 21 июлендҽге 122ФЗ номерлы Федераль закон ҥз кҿченҽ кергҽн кҿнгҽ кадҽр тҿзелгҽн
булса <23>
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

12.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 5 пунктчасы

Арендага

Сорала торган җир кишҽрлеге тҿзелгҽн
территорияне комплекслы ҥстерҥ ҿчен
бирелгҽн җир кишҽрлеген арендалаучы

Дҽҥлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль
милектҽге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн,
мондый җир кишҽрлеген арендалау
шартнамҽсе тҿзелгҽн затка территорияне
комплекслы ҥстерҥ ҿчен бирелгҽн җир
кишҽрлеге

Территорияне комплекслы ҥстерҥ турында шартнамҽ
*Территорияне ызанлауның расланган проекты һҽм расланган
проекты
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

13.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 7 пунктчасы

Арендага

Коммерцияле булмаган бакчачылык
ширкҽте яки коммерцияле булмаган
яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзасы

Коммерцияле булмаган бакчачылык
ширкҽтенҽ яки коммерцияле булмаган
яшелчҽчелек ширкҽтенҽ бирелгҽн җир
участогыннан барлыкка килгҽн бакча җир
участогы яки яшелчҽ җир участогы

* Башлангыч җир участогын коммерцияле булмаган бакчачылык
ширкҽтенҽ яки коммерцияле булмаган яшелчҽчелек ширкҽтенҽ бирҥ
турында документ, башлангыч җир участогына хокук Бердҽм дҽҥлҽт
кҥчемсез милек реестрында теркҽлгҽн очраклардан тыш
Гариза бирҥченең коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽте яки
коммерцияле булмаган яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзалыгын раслаучы
документ
Коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽте яки коммерцияле
булмаган яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзалары гомуми җыелышының
бакча яки яшелчҽ җир участогын гариза бирҥчегҽ бҥлеп бирҥ турында
карары
*Территорияне ызанлауның расланган проекты
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*Коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽтенҽ яки коммерцияле
булмаган яшелчҽчелек ширкҽтенҽ карата Бердҽм дҽҥлҽт юридик
затлар реестрыннан ҿземтҽ

14.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 8 пунктчасы

Арендатор ягында кҥп
санлы затлар белҽн
арендага бирҥ

Коммерцияле булмаган бакчачылык
ширкҽте яки коммерцияле булмаган
яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзаларының
гомуми җыелышы карары белҽн гариза
бирҥгҽ вҽкалҽтлҽнгҽн зат

Ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн, бакчачылык яки
яшелчҽчелек территориясе чиклҽрендҽ
урнашкан гомуми билгелҽнештҽге җир
кишҽрлеге

* Башлангыч җир участогын коммерцияле булмаган бакчачылык
ширкҽтенҽ яки коммерцияле булмаган яшелчҽчелек ширкҽтенҽ бирҥ
турында документ, башлангыч җир участогына хокук Бердҽм дҽҥлҽт
кҥчемсез милек реестрында теркҽлгҽн очраклардан тыш
Бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек территориясе чиклҽрендҽ урнашкан
гомуми билгелҽнештҽге җир кишҽрлеген арендалау хокукын алу
турында коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽте яки
коммерцияле булмаган яшелчҽчелек ширкҽте ҽгъзаларының гомуми
җыелышы карары;
*Территорияне ызанлауның расланган проекты
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*Коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽтенҽ яки коммерцияле
булмаган яшелчҽчелек ширкҽтенҽ карата Бердҽм дҽҥлҽт юридик
затлар реестрыннан ҿземтҽ

15.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 9 пунктчасы

Арендага

Бинаның, корылмаларның, биналарның
милекчесе һҽм (яисҽ) ҽлеге кҥчемсез
милек объектлары хуҗалык алып бару
хокукында яисҽ Җир кодексының 39.20
статьясында каралган очракларда
оператив идарҽ итҥ хокукында бирелгҽн
зат

Биналар, корылмалар урнашкан җир
кишҽрлеге

Гариза бирҥченең соралган җир кишҽрлегенҽ хокукын раслаучы
(билгелҽҥче) документлар, ҽгҽр мондый җир кишҽрлегенҽ хокук
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса (җир
участогына тиешле хокуклар булганда)
Гариза бирҥченең соралган җир кишҽрлегенҽ хокукын раслаучы
(билгелҽҥче) документлар, ҽгҽр мондый җир кишҽрлегенҽ хокук
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса (җир
участогына тиешле хокуклар булганда)
Гариза бирҥченең (гариза бирҥчелҽрнең) соралган җир участогында
урнашкан барлык биналар, корылмалар исемлеген ҥз эченҽ алган,
тиешле хокукта гариза бирҥчегҽ караган биналарның, корылмаларның
кадастр (шартлы, инвентарь) номерлары һҽм адрес ориентирлары
кҥрсҽтелгҽн хҽбҽре
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир участогы турында)
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*сорала торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥчемсез милек объекты
(бина һҽм (яисҽ) корылма турында) БДКМРдан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Кҥчемсез милек объекты турында (бҥлмҽ милекчесе мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта, соралган җир участогында урнашкан бинадагы,
корылмадагы бҥлмҽ турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек
реестрыннан ҿземтҽ

16.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 10
пунктчасы, «Россия
Федерациясе Җир
кодексын гамҽлгҽ кертҥ
турында» 2001 елның 25
октябрендҽге 137-ФЗ
номерлы Федераль
законның 3
статьясындагы 21 пункты

Арендага

Тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объекты
милекчесе

Тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объекты урнашкан Гариза бирҥченең тҿзелеше тҽмамланмаган объектка хокукын
җир кишҽрлеге
раслаучы (билгелҽҥче) документлар, ҽгҽр тҿзелеше тҽмамланмаган
мондый объектка хокук Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында
теркҽлмҽгҽн булса
Гариза бирҥченең соралган җир кишҽрлегенҽ хокукын раслаучы
(билгелҽҥче) документлар, ҽгҽр мондый җир кишҽрлегенҽ хокук
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса (җир
участогына тиешле хокуклар булганда)
Сорала торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан барлык биналар,
корылмалар, тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объектлары исемлеген ҥз эченҽ
алган мҿрҽҗҽгать итҥченең (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең) кадастр
(шартлы, инвентарь) номерларын һҽм биналарның, корылмаларның,
тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объектларының тиешле хокукта булган
адреслы юнҽлешлҽрен кҥрсҽтеп, хҽбҽрнамҽсе
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*Кҥчемсез милек объекты турындагы ЕГРНнан ҿземтҽ (сорала торган
җир кишҽрлегендҽ урнашкан тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объекты
турында)
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

17.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 11 пунктчасы

Арендага

Даими (вакыты чиклҽнмҽгҽн) файдалану
хокукында җир кишҽрлеген кулланучы
юридик зат

Юридик затның даими (вакыты
Гариза бирҥченең соралган җир участогына хокукын раслаучы
чиклҽнмҽгҽн) файдалану хокукындагы җир (билгелҽҥче) документлар, ҽгҽр мондый җир кишҽрлегенҽ хокук
кишҽрлеге
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

18.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 12 пунктчасы

Арендага

Муниципаль милектҽге җир
кишҽрлегеннҽн файдаланучы һҽм
муниципаль милектҽге җир ҿлешлҽре
исҽбенҽ бҥлеп бирелгҽн крестьян
(фермер) хуҗалыгы яисҽ авыл хуҗалыгы
оешмасы

Муниципаль милектҽге һҽм муниципаль
милектҽге җир ҿлешлҽре исҽбеннҽн бҥлеп
бирелгҽн җир кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ

19.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 13 пунктчасы

Арендага

Территорияне комплекслы ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн зат

Территорияне комплекслы ҥстерҥ турында Территорияне комплекслы ҥстерҥ турында шартнамҽ
шартнамҽ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ
тҿзелгҽн җир кишҽрлеге
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге

турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*Территорияне ызанлауның расланган проекты һҽм расланган
проекты
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
20.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 14 пунктчасы

Арендага

Җир кишҽрлеклҽрен беренче чиратта
яисҽ чираттан тыш сатып алуга хокукы
булган граждан

Җир кишҽрлеклҽрен бирҥ очраклары
федераль закон яисҽ Россия Федерациясе
субъекты законы белҽн билгелҽнҽ

Вҽкалҽтле орган гражданның җир кишҽрлеклҽрен беренче чиратта
яисҽ чираттан тыш сатып алуга хокукы булган гражданнар
категориясенҽ каравын раслый торган документ
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

21.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 15 пунктчасы

Арендага

22.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 16 пунктчасы

Арендага

Җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ
турында яки торак пункт, бакчачылык
чиклҽрендҽ индивидуаль торак тҿзелеше,
шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен
җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза
биргҽн граждан

Шҽхси торак тҿзелеше, торак пункт
чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып
бару ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге,
бакчачылык

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
Гражданга яисҽ юридик затка аренда
җир кишҽрлеге арендалау хокукында
хокукында бирелгҽн һҽм дҽҥлҽт яисҽ
бирелгҽн граждан яисҽ юридик зат
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алына торган
җир кишҽрлеге урынына бирелҽ торган
җир кишҽрлеге

Җир кишҽрлеген алдан килештерҥ турында карар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу
турында килешҥ яисҽ җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен алынган суд карары
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

23.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 17 пунктчасы

Арендага

Дини оешма

Авыл хуҗалыгы җитештерҥен гамҽлгҽ
ашыру ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

24.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 17 пунктчасы

Арендага

Казаклар җҽмгыяте

Авыл хуҗалыгы җитештерҥен гамҽлгҽ
ашыру, традицион тормыш рҽвешен һҽм
казак җҽмгыятьлҽрен саклап калу һҽм
ҥстерҥ ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге

Россия Федерациясендҽ казак җҽмгыятьлҽрен дҽҥлҽт реестрына кертҥ
турында таныклык
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

25.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2

Арендага

Дҽҥлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль
милектҽге җир кишҽрлеген милеккҽ

Ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, гариза бирҥченең җир кишҽрлеген милеккҽ
торглар ҥткҽрмичҽ бирҥ хокукын раслый торган документ

пунктының 18 пунктчасы

сатып алу хокукына ия зат торглар
ҥткҽрмичҽ, шул исҽптҽн тҥлҽҥсез

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

26.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 19 пунктчасы

Арендага

Шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен
торак пункттан читтҽге җир кишҽрлеген
яисҽ яшелчҽчелек алып бару ҿчен
печҽнлеклҽр, авыл хуҗалыгы терлеклҽре
кҿтҥен соратып алучы граждан

Печҽн чаптыру, авыл хуҗалыгы
терлеклҽрен кҿтҥ, яшелчҽчелек алып бару
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге яисҽ
шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен
билгелҽнгҽн торак пункт чиклҽрендҽ
урнашкан җир кишҽрлеге

27.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 20 пунктчасы

Арендага

Ришвҽтлҽнмҽгҽн

Җир асты байлыкларыннан файдалануга
бҽйле эшлҽр башкару ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

Җир асты байлыкларыннан файдалануга бҽйле эшлҽрне башкаруга
проект документациясе, җир асты байлыкларын дҽҥлҽт геологик
ҿйрҽнҥ чараларын ҥтҽҥне кҥздҽ тота торган дҽҥлҽт заданиесе яисҽ
җир асты байлыкларын геологик ҿйрҽнҥ эшлҽрен (шул исҽптҽн
региональ) йҽ аларның ҿлешен ҥтҽҥгҽ тиешле эшчҽнлекне гамҽлгҽ
ашыруны кҥздҽ тота торган дҽҥлҽт контракты (дҽҥлҽт сере булган
белешмҽлҽрдҽн тыш)
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

28.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 21 пунктчасы

Арендага

Махсус икътисадый зона резидентлары

Махсус икътисадый зона чиклҽрендҽ яисҽ
аның янҽшҽсендҽге территориядҽ
урнашкан җир кишҽрлеге

Махсус икътисадый зона резиденты буларак затны теркҽҥне
таныклый торган таныклык
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

29.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 21 пунктчасы

Арендага

Федераль бюджет, Россия Федерациясе
субъекты бюджеты, җирле бюджет
акчалары исҽбеннҽн кҥчемсез мҿлкҽт
объектларын махсус икътисадый зона
чиклҽрендҽ һҽм аның янҽшҽсендҽге
территориядҽ кҥчемсез милек
объектларын финанслауның бюджеттан
тыш чыганакларын булдыру һҽм ҽлеге
һҽм элек тҿзелгҽн кҥчемсез мҿлкҽт
объектларына идарҽ итҥ функциялҽрен
башкару ҿчен җҽлеп ителгҽн идарҽче
компания

Махсус икътисадый зона чиклҽрендҽ яисҽ
аның янҽшҽсендҽге территориядҽ
урнашкан җир кишҽрлеге

Махсус икътисадый зона белҽн идарҽ итҥ турында килешҥ
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

30.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 22 пунктчасы

Арендага

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽт
биргҽн башкарма хакимиятнең федераль
органы белҽн махсус икътисадый зона
инфраструктурасын ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ
ҥзара хезмҽттҽшлек турында килешҥ
тҿзегҽн зат

Махсус икътисадый зона чиклҽрендҽ яисҽ
аның янҽшҽсендҽге территориядҽ
урнашкан җир кишҽрлеге, ул ҽлеге
зонаның инфраструктура объектларын тҿзҥ
ҿчен билгелҽнгҽн

Махсус икътисадый зона инфраструктурасын ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ ҥзара
хезмҽттҽшлек турында килешҥ
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

31.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 23 пунктчасы

Арендага

Концессион килешҥ тҿзелгҽн зат

Концессия килешҥендҽ каралган
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле
җир кишҽрлеге

Концессион килешҥ
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир
кишҽрлегентурында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан
ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

32.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 23.1
пунктчасы

Арендага

Коммерциячел файдаланудагы наем
йорты тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ
максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ
турында шартнамҽ тҿзегҽн зат

Коммерциячел файдаланудагы наем йорты Коммерцияле файдаланудагы наем йорты тҿзҥ һҽм алардан файдалану
тҿзҥ һҽм алардан файдалану
максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ
максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге
*Территорияне ызанлауның расланган проекты һҽм расланган
проекты
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

33.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 23.1
пунктчасы

Арендага

Социаль файдаланудагы наем йорты тҿзҥ
һҽм эксплуатациялҽҥ максатларында
территорияне ҥзлҽштерҥ турында
шартнамҽ тҿзегҽн юридик зат

Социаль файдаланудагы наем йорты тҿзҥ Социаль файдаланудагы наем йорты тҿзҥ һҽм алардан файдалану
һҽм алардан файдалану максатларында
максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ
территорияне ҥзлҽштерҥ ҿчен билгелҽнгҽн
җир кишҽрлеге
*Территорияне ызанлауның расланган проекты һҽм расланган
проекты
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

34.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 23.2
пунктчасы

Арендага

Махсус инвестиция контракты тҿзелгҽн
юридик зат

Махсус инвестиция контрактында каралган Махсус инвестиция контракты
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле
җир кишҽрлеге
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

35.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 24 пунктчасы

Арендага

Аучылык килешҥе тҿзелгҽн зат

Аучылык хуҗалыгы ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек Охота-хуҗалык килешҥе
тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ

36.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 25 пунктчасы

Арендага

Сусаклагычларны һҽм (яисҽ)
гидротехник корылманы урнаштыру
ҿчен җир участогын соратып алучы зат

Сусаклагыч һҽм (яисҽ) гидротехник
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
корылма урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн җир турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
кишҽрлеге
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ

37.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 26 пунктчасы

38.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 27 пунктчасы

39.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 28 пунктчасы

Арендага

Арендага

Арендага

«Россия автомобиль юллары» дҽҥлҽт
компаниясе

«Россия тимер юллары» ачык акционер
җҽмгыяте

Территориаль ҥсеш зонасы резидентлары
реестрына кертелгҽн территориаль ҥсеш
зонасы иденты

Автомобиль юлының бҥленгҽн полосасы
һҽм юл буе полосасы чиклҽрендҽ урнашкан
"Россия автомобиль юллары" дҽҥлҽт
компаниясе эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле җир кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

Гомуми файдаланудагы тимер юл
транспорты инфраструктурасы
объектларын урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн
"Россия тимер юллары" ачык акционер
җҽмгыяте эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен
кирҽкле җир кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

Территориаль ҥсеш зонасы чиклҽрендҽ
җир кишҽрлеге

* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
Инвестиция декларациясе составында инвестиция проекты да бар.
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

40.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 29 пунктчасы

Арендага

Су биологик ресурсларын чыгару (тоту)
хокукына ия зат

Су биологик ресурсларын файдалануга
бирҥ турындагы карар белҽн, балык
промыселы участогын бирҥ турындагы
шартнамҽдҽ, су биологик ресурсларыннан
файдалану шартнамҽсендҽ каралган
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле
җир кишҽрлеге

*Су биологик ресурсларын файдалануга бирҥ турындагы карар йҽ
балык промыселы участогын бирҥ турындагы шартнамҽ, йҽ су
биологик ресурсларыннан файдалану шартнамҽсе
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт

юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
41.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 29.1
пунктчасы

Арендага

Товар аквакультурасын (товар балык
ҥрчетҥе) гамҽлгҽ ашыручы зат

Дҽҥлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль
милектҽге балык ҥрчетҥ участогыннан
файдалану шартнамҽсендҽ каралган
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле
җир кишҽрлеге товар аквакультурасын
(товар балыкчылыгын) гамҽлгҽ ашыру
ҿчен

*Балыкчылык участогыннан файдалану шартнамҽсе
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ

42.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 30 пунктчасы

Арендага

Атом-тҿш җайланмаларын, радиация
Атом-тҿш җайланмаларын, радиация
чыганакларын, атом-тҿш материалларын чыганакларын, атом-тҿш материалларын
һҽм радиоактив матдҽлҽрне саклау
һҽм радиоактив матдҽлҽрне саклау
пунктларын, радиоактив калдыкларны
пунктларын, радиоактив калдыкларны
саклау, саклау пунктларын һҽм
саклау, саклау пунктларын һҽм радиоактив
радиоактив калдыкларны кҥмҥ
калдыкларны кҥмҥ пунктларын урнаштыру
пунктларын урнаштыруны гамҽлгҽ
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге
ашыручы юридик зат

*Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең атом-тҿш җайланмаларын,
радиация чыганакларын, атом-тҿш материалларын һҽм радиоактив
матдҽлҽрне саклау пунктларын, радиоактив калдыкларны саклау,
саклау пунктларын һҽм радиоактив калдыкларны кҥмҥ пунктларын
тҿзҥ турындагы һҽм аларны урнаштыру урыны турындагы карары
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

43.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 31 пунктчасы

Арендага

Авыл хуҗалыгы җитештерҥен алып бару
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеген
арендага алучы граждан яисҽ юридик зат

Авыл хуҗалыгы җитештерҥен алып бару
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм аренда шартнамҽсе
нигезендҽ файдаланыла торган җир
кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ

44.Җир кодексының 39.6
статьясындагы 2
пунктының 32 пунктчасы

Арендага

Җир кишҽрлеген арендалауның яңа
шартнамҽсен тҿзҥ хокукына ия җир
кишҽрлеген арендалаучы

Аренда шартнамҽсе нигезендҽ кулланыла
торган җир кишҽрлеге

Гариза бирҥченең соралган җир участогына хокукын раслаучы
(билгелҽҥче) документлар, ҽгҽр мондый җир участогына хокук
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

45.Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 1 пунктчасы

Даими (вакыты
чиклҽнмҽгҽн)
файдалануга

Дҽҥлҽт хакимияте органы

Дҽҥлҽт хакимияте органнары тарафыннан
ҥз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен
кирҽкле җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге

турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
46.Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 1 пунктчасы

Даими (вакыты
чиклҽнмҽгҽн)
файдалануга

Җирле ҥзидарҽ органы

Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан ҥз
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле
җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

47.Җир кодексының 39.9
статьясындагы 1 пункты

Даими (вакыты
чиклҽнмҽгҽн)
файдалануга

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль учреждение
(бюджет, казна, автоном)

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль учреждение
(бюджет, казна, автоном) эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

48.Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 3 пунктчасы

Даими (вакыты
чиклҽнмҽгҽн)
файдалануга

Казен предприятиесе

Казна предприятиесе эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру ҿчен кирҽкле җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

49.Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 4 пунктчасы

Даими (вакыты
чиклҽнмҽгҽн)
файдалануга

Ҥз вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥне туктаткан Россия
Федерациясе Президентының тарихи
мирас ҥзҽге

Ҥз вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥне туктаткан Россия
Федерациясе Президентының тарихи
мирас ҥзҽге эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

50.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 1 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Дҽҥлҽт хакимияте органы

Дҽҥлҽт хакимияте органнары тарафыннан
ҥз вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен
кирҽкле җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

51.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 1 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Җирле ҥзидарҽ органы

Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан ҥз
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле
җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

52.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 1 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль учреждение
(бюджет, казна, автоном)

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль учреждение
(бюджет, казна, автоном) эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

53.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 1 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Казен предприятиесе

Казна предприятиесе эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру ҿчен кирҽкле җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир
кишҽрлегетурында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан
ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

54.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 1 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Ҥз вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥне туктаткан Россия
Федерациясе Президентының тарихи
мирас ҥзҽге

Ҥз вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥне туктаткан Россия
Федерациясе Президентының тарихи
мирас ҥзҽге эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле җир кишҽрлеге

Ҽлеге исемлектҽ каралган, мҿрҽҗҽгать итҥченең җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслый торган документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

55.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 2 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Җир кишҽрлеге даими (вакыты
чиклҽнмҽгҽн) файдалану хокукында
бирелгҽн оешма хезмҽткҽре

Хезмҽттҽге җир кишҽрлеге рҽвешендҽ
бирелҽ торган җир кишҽрлеге

Эшкҽ кабул итҥ турында приказ, хезмҽт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (яисҽ
хезмҽт эшчҽнлеге турында белешмҽлҽр) яисҽ хезмҽт шартнамҽсе
(контракт)
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

56.
Җир кодексының 39.10

Тҥлҽҥсез файдалануга

Дини оешма

Биналар урнаштыру, дини яисҽ хҽйрия

Ҽгҽр мондый бинага хокук, корылма БДКМРна теркҽлмҽгҽн булса

статьясындагы 2
пунктының 3 пунктчасы

билгелҽнешендҽге корылмалар урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге

(бина, корылма тҿзелгҽн очракта талҽп ителми) мҿрҽҗҽгать итҥченең
бинага, корылмага хокукларын раслый торган (билгели торган)
документлар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*Сузыла торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥчемсез милек объекты
турында (бина һҽм (яисҽ) корылма турында) БДКМРдан ҿземтҽ (бина,
корылма тҿзелгҽн очракта талҽп ителми)
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

57.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 4 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Биналар, корылмалар тҥлҽҥсез
файдалану хокукында бирелгҽн дини
оешма

дини оешмага тҥлҽҥсез файдалану
хокукында бирелгҽн биналар, корылмалар
урнашкан җир кишҽрлеге

Бинадан, корылмадан тҥлҽҥсез файдалану шартнамҽсе, мондый
бинага хокук, корылма БДКМРга теркҽлмҽгҽн булса
Гариза бирҥченең соралган җир участогына хокукын раслаучы
(билгелҽҥче) документлар, ҽгҽр мондый җир участогына хокук
Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлмҽгҽн булса (җир
участогына тиешле хокуклар булганда)
Гариза бирҥченең (гариза бирҥчелҽрнең) соралган җир кишҽрлегенда
урнашкан барлык биналар, корылмалар исемлеген ҥз эченҽ алган,
тиешле хокукта гариза бирҥчегҽ караган биналарның, корылмаларның
кадастр (шартлы, инвентарь) номерлары һҽм адрес ориентирлары
кҥрсҽтелгҽн хҽбҽре
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*сорала торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥчемсез милек объекты
(бина һҽм (яисҽ) корылма турында) БДКМРдан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

58.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 5 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

“Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны
Кҥчемсез милек объектларын тҿзҥ яисҽ
Кҥчемсез милек объектларын тҿзҥгҽ яисҽ реконструкциялҽҥгҽ
тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр,
реконструкциялҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн
тулысынча федераль бюджет акчалары, Россия Федерациясе субъекты
хезмҽтлҽр сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт
федераль бюджет акчалары, Россия
бюджеты чаралары яисҽ җирле бюджет чаралары исҽбеннҽн гамҽлгҽ
системасы турында” 2013 елның 05
Федерациясе субъекты бюджеты чаралары
ашырыла торган граждан-хокукый шартнамҽлҽр
апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль
яисҽ җирле бюджет чаралары исҽбеннҽн
закон нигезендҽ кҥчемсез милек
гамҽлгҽ ашырыла торган җир кишҽрлеге
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
объектларын тҿзҥгҽ яисҽ
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
реконструкциялҽҥгҽ тулысынча федераль
бюджет акчалары, Россия Федерациясе
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
субъекты бюджеты чаралары яисҽ җирле
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
бюджет чаралары исҽбеннҽн гамҽлгҽ
ашырыла торган граждан-хокукый
шартнамҽ тҿзелгҽн зат

59.Җир кодексының 39.3
статьясындагы 2
пунктының 10
пунктчасы, 39.6
статьясындагы 2
пунктының 15
пунктчасы, 39.10
статьясындагы 2
пунктының 6 пунктчасы

Милеккҽ тҥлҽҥ,
арендага, тҥлҽҥсез
файдалануга

Шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче
Шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче
хуҗалык алып бару ҿчен яисҽ аның
хуҗалык алып бару яисҽ крестьян (фермер)
крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеген хуҗалыгы тарафыннан аның эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир участогы
гамҽлгҽ ашыру ҿчен билгелҽнгҽн җир
соратып алучы граждан, крестьян
кишҽрлеге
(фермер) хуҗалыгы, аның крестьян
(фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру ҿчен җир участогы соратып ала
торган крестьян (фермер) хуҗалыгы

Крестьян (фермер) хуҗалыгын тҿзҥ турында килешҥ, ҽгҽр фермер
хуҗалыгы берничҽ граждан тарафыннан тҿзелгҽн булса (крестьян
(фермер) хуҗалыгы аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырган очракта)
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ

60.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 7 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Муниципаль берҽмлектҽ тҿп эш урыны
һҽм Россия Федерациясе субъекты
законы белҽн билгелҽнгҽн белгечлек
буенча эшлҽҥче граждан

Торак йорт рҽвешендҽге хезмҽт урыны
бирелгҽн граждан

Шҽхси торак тҿзелеше яисҽ шҽхси ярдҽмче
хуҗалык алып бару ҿчен билгелҽнгҽн,
Россия Федерациясе субъекты законы
белҽн билгелҽнгҽн муниципаль берҽмлектҽ
урнашкан җир кишҽрлеге

Эшкҽ кабул итҥ турында приказ, хезмҽт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (яисҽ
хезмҽт эшчҽнлеге турында белешмҽлҽр) яисҽ хезмҽт шартнамҽсе
(контракт)

Торак йорт рҽвешендҽге торак урыны
урнашкан җир кишҽрлеге

Хезмҽт торак урынын яллау шартнамҽсе

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

61.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 8 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

62.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 9 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Авыл хуҗалыгы эшчҽнлеге ҿчен (шул
исҽптҽн умартачылык) җир кишҽрлеген
ҥз ихтыяҗлары ҿчен соратып алучы
граждан

Урман кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ

63.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 10 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Авыл хуҗалыгы, аучылык хуҗалыгы,
урман хуҗалыгы һҽм башка куллану
ҿчен җир участогы тҿзҥне кҥздҽ
тотмаган граждан яисҽ юридик зат

Оборона һҽм иминлек ихтыяҗлары ҿчен
бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен
вакытлыча файдаланылмый торган җир
кишҽрлеклҽре Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ расланган
җир кишҽрлеге

*Оборона һҽм иминлек ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн
ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча файдаланылмый торган җир
кишҽрлеклҽренең Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган исемлеге

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир
кишҽрлегетурында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан
ҿземтҽ

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган шҽхси эшмҽкҽр турында Бердҽм дҽҥлҽт
шҽхси эшмҽкҽрлҽр реестрыннан ҿземтҽ

64.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 11 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

СНТ яки ОНТ

Гражданнар тарафыннан бакчачылык яисҽ
ҥз ихтыяҗлары ҿчен яшелчҽчелек алып
бару ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге

Гражданнар тарафыннан бакчачылык яисҽ яшелчҽчелек алып бару
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез файдалану хокукын
алу турында ширкҽт ҽгъзаларының гомуми җыелышы карары

* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
*Коммерцияле булмаган бакчачылык ширкҽтенҽ яки коммерцияле
булмаган яшелчҽчелек ширкҽтенҽ карата Бердҽм дҽҥлҽт юридик
затлар реестрыннан ҿземтҽ
65.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 12 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Торак тҿзелеше максатларында
гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн
коммерциягҽ карамаган оешма

Торак тҿзелеше ҿчен билгелҽнгҽн җир
кишҽрлеге

Коммерциячел булмаган оешма тҿзҥ турындагы карар
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

66.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 14 пунктчасы

67.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 15 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Тҥлҽҥсез файдалануга

«Дҽҥлҽт оборона заказы турында» 2012
елның 29 декабрендҽге 275-ФЗ номерлы
Федераль закон яисҽ «Дҽҥлҽт һҽм
муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ
ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр
сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы
турында» 2013 елның 05 апрелендҽге 44ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ
ил оборонасын һҽм иминлеген тҽэмин
итҥ ҿчен эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥгҽ федераль бюджет акчалары
исҽбеннҽн дҽҥлҽт контракты тҿзелгҽн зат

Дҽҥлҽт контрактында каралган эшлҽрне
башкару яисҽ хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле җир кишҽрлеге «Дҽҥлҽт оборона
заказы турында» 2012 елның 29
декабрендҽге 275-ФЗ номерлы Федераль
закон яисҽ «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль
ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар,
эшлҽр, хезмҽтлҽр сатып алулар ҿлкҽсендҽ
контракт системасы турында» 2013 елның
05 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендҽ тҿзелгҽн

Гражданнарның аерым категориялҽрен
торак урыннары белҽн тҽэмин итҥ ҿчен
торак тҿзелеше максатларында Россия
Федерациясе субъекты законында
каралган һҽм Россия Федерациясе
субъекты тарафыннан тҿзелгҽн
коммерциягҽ карамаган оешма

Торак тҿзелеше ҿчен билгелҽнгҽн җир
кишҽрлеге

Дҽҥлҽт контракты
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

Россия Федерациясе субъектының коммерциячел булмаган оешма
тҿзҥ турындагы карары
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

68.
Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2
пунктының 16 пунктчасы

Тҥлҽҥсез файдалануга

Дҽҥлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль
милектҽге җир кишҽрлегенҽ тҥлҽҥсез
файдалану хокукы дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен тартып
алынуга бҽйле рҽвештҽ туктатылган зат

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
тартып алынган җир кишҽрлеге урынына
бирелҽ торган җир кишҽрлеге

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу
турында килешҥ яисҽ җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен алынган суд карары
* Кҥчемсез милек объекты турында (соралган җир кишҽрлеге
турында) Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып торган юридик зат турында Бердҽм дҽҥлҽт
юридик затлар реестрыннан ҿземтҽ

"*" символы белҽн билгелҽнгҽн документлар ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ муниципаль милектҽге җир кишҽрлеклҽре белҽн эш итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган)
тарафыннан соратып алына. Бинага, корылмага, тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объектына хокук, ҽлеге хокукны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу мизгеленҽ бҽйсез рҽвештҽ, федераль закон нигезенедҽ барлыкка килгҽн дип
саналган очракта, кҥчемсез милек объекты (соратыла торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылма яисҽ тҿзелеп бетмҽгҽн объект турында) турында БДКМРнан ҿземтҽ җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында
гаризага кушымта бирелми һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша соратып алынмый. Бинага, корылмага, тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объектына хокук, ҽлеге хокукны
БДКМРга дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу вакытына карамастан, федераль закон нигезендҽ барлыкка килгҽн дип саналса, кҥчемсез милек объекты турында (җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылма яисҽ тҿгҽллҽнмҽгҽн
тҿзелеш объекты турында) БДКМРнан җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу турындагы гаризага теркҽлми һҽм ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ вҽкалҽтле орган тарафыннан соратылмый.

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
2 нче кушымта
Җир кишҽрлеген сату-алу шартнамҽсе формасы
ҖИР КИШҼРЛЕГЕН САТУ-АЛУ ШАРТНАМҼСЕ
№
(ҥрнҽк форма)
«______»_______________________ 20 _____ ел

_____________________
(шатнамҽ тҿзелгҽн урын)

________________________________________________________________, гамҽлдҽ булган _____________________________, алга
(җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ итҽргҽ вҽкалҽтле орган исеме)
таба «Сатучы» дип аталучы (бер яктан), __________________________ _ _ _ _ _ _ , туган урыны: _________________________, туган кҿне _ _ _
_ _ _ _ _ _ ел, паспорт _______ № __________, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________. бҥлекчҽнең коды: _ _ _ _ _ _ _ _ :
_________________________________________, алга таба «Сатып алучы» (икенче яктан) бергҽ «Яклар» дип аталучылар бер гариза
нигезендҽ,___________________________________________ нигезендҽ тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге шартнамҽ тҿзеделҽр:
(РФ ҖК 39.3 ст. 2 п. _____ пунктчасы (39.18 ст.)
1. ШАРТНАМҼ ПРЕДМЕТЫ
1.1. Тҥбҽндҽге характеристикалы җир кишҽрлеген Сатучы Сатып алучыга милек итеп бирергҽ, ҽ Сатып алучы сатып алырга һҽм тҥлҽргҽ
тиеш була:
1.1.1. Җир кишҽрлегенең кадастр номеры __________________;
1.1.2. Җир кишҽрлегенең урнашу урыны: _____________________________________.
1.1.3. Җир кишҽрлегенең гомуми мҽйданы _ _ _ _ _ _ _ _ _ кв. м.;
«1.1.4. Җир кишҽрлегенең максатчан билгелҽнеше (категориясе): _______________;
1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: ____________________________________;
1.1.6. Җир кишҽрлегенҽ йҿклҽмҽлҽр _______________________________________;
1.1.7. Җир кишҽрлегеннҽн файдалануга чиклҽҥлҽр _______________________________________;
1.2. Кадастр номеры белҽн кҥчемсез милек объекты________________ бу кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларның һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрнең
бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ белҽн раслана.
1.3. Сатучы җир кишҽрлеге 1.1.6 һҽм 1.1.7 пунктчаларында кҥрсҽтелмҽгҽн башка тҿрлҽр белҽн чиклҽнмҽвен гарантияли. сатучы белми алмаган
һҽм рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ аны куллануда чиклҽнмҽгҽн ҿченче затларның хокуклары һҽм дҽгъвалары белҽн ҽлеге шартнамҽне
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе расланды.
1.4. Сатып алучы сатып алына торган җир кишҽрлегендҽге милек хокукына ия:__________________________________________________
__________________________________________________________________
(биналар, корылмалар яки биналар)
Кҥчемсез милек объектларына хокук раслана ________________________
_______________________________________________________________ (ҽлеге хокукларны раслаучы документ реквизитлары, документ
биргҽн органның исеме).
(Сатып алучы 2 сатып алына торган җир кишҽрлегендҽ булган милек хокукына ия: ____________________________________________________
(биналар, корылмалар, биналар)
Кҥчемсез милек объектларына хокук ____________________________________________________ белҽн раслана.
(ҽлеге хокукларны раслый торган документ реквизитлары, документ биргҽн органның исеме)
1.5. Җир кишҽрлеге сатып алучылар тарафыннан гомуми ҿлешле милек хокукында тҥбҽндҽге ҿлешлҽрдҽ сатып алына: сатып алучы
1_____________ ҿлеш, сатып алучы 2 _____________ ҿлеш
Җир кишҽрлегенең гомуми милек хокукындагы ҿлешлҽр кҥлҽме сатып алучыныкы булган бинага, корылмага яки бинага хокукта ҿлешлҽргҽ
туры килҽ.
Барлык сатып алучылар ризалыгы булган очракта, ҿлешлҽр кҥлҽме башка тҽртиптҽ билгелҽнергҽ мҿмкин.
2. ТҤЛҼҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ
2.1. Сатып алучы Сатучыда шартнамҽ теркҽлгҽннҽн 10 кҿн эчендҽ җир кишҽрлеге ҿчен акча тҥли.
2.2. Сатып алучы тҥлҽргҽ тиешле җир кишҽрлеге ҿчен тҥлҽҥ тҽшкил итҽ: _______________________сум. (Сатып алучы 2_______________)
(цифрлар белҽн һҽм сҥз белҽн язып)
(цифрлар белҽн һҽм сҥз белҽн язып)
2.3. Тҥлҽҥ сатып алучының исҽп-хисап счетына башкарыла: _____________________________________________
3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ
3.1.
Сатып алучы бурычлы
3.1.1.1. Ҽлеге шартнамҽнең 3.2.2 пунктында каралган гамҽллҽрне башкаруда тиешле ярдҽм кҥрсҽтергҽ һҽм ҽлеге гамҽллҽрне башкаруга бҽйле
чыгымнарны тҥлҽргҽ.
3.1.2. Ҽлеге шартнамҽнең 2.2 п. пунктында кҥрсҽтелгҽн сумманы Шартнамҽнең 2.1 п. билгелҽнгҽн срокларда тҥлҽргҽ.
3.1.3. Шартнамҽнең 2.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы барлыкка килгҽннҽн соң икенче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, сату итҥчегҽ җир
кишҽрлеген тулысынча тҥлҽҥ фактын раслый торган тҥлҽҥ документларын тҽкъдим итҽргҽ.
3.1.4. Кишҽрлекне бары тик ҽлеге шартнамҽнең 1.1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану нигезендҽ генҽ файдаланырга.
3.1.5. Җир кишҽрлеген саклау, шул исҽптҽн туфракны саклау, җирлҽрне тискҽре (зарарлы) йогынтылардан яклау, шулар нҽтиҗҽсендҽ җир
кишҽрлеген деградациялҽҥ, җир кишҽрлеген пычрату һҽм чҥплҽҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ максатларында чаралар кҥрергҽ.
3.1.6. Дҽҥлҽт контроле һҽм кҥзҽтчелеге органнарына җир кишҽрлегенҽ ирекле ҥтеп керҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.

3.1.7. Участокта җир участогын карап тоту, инженерлык коммуникациялҽрен, юлларны, юлларны эксплуатациялҽҥ шартларын һҽм башка
шартларны ҥтҽргҽ һҽм аларны ремонтлауга һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска, җир кишҽрлегендҽ урнашкан гомуми файдаланудагы
объектларны тҥлҽҥсез һҽм тоткарлыксыз файдалануны тҽэмин итҽргҽ.
3.2. Сатучы бурычлы:
3.2.1. Җир кишҽрлеге тулысынча тҥлҽгҽннҽн соң 30 (утыз) кҿннҽн дҽ соңга калмыйча җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру актын тҿзҥне һҽм
тапшыруны тҽэмин итҽргҽ кирҽк.
3.2.2. Ҽлеге шартнамҽ тҿзелгҽннҽн соң биш эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, хокукларны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу органына гариза һҽм аңа кушып
бирелҽ торган документларны тиешле кҥчемсез милек объектына карата җибҽрергҽ.
4. МИЛЕК ХОКУКЫ КҤЧҤ ТҼРТИБЕ
4.1. Сатып алучы тарафыннан ҽлеге шартнамҽнең 2.1. һҽм 2.2 пунктында каралган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ вакытына кадҽр җир кишҽрлегенҽ милек
хокукы Сатучыныкы булып саклана.
4.2. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы, милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алганнан соң, Сатып алучыга кҥчҽ. Җир кишҽрлегенҽ милек
хокукын кҥчҥне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу ҿчен шартнамҽ һҽм кабул итҥ-тапшыру акты нигез булып тора.
4.3. Җир кишҽрлеге сатып алучыга яклар тарафыннан кабул итҥ-тапшыру акты имзаланганнан соң тапшырылган дип санала.
4.4. Милекче хокукын кҥчерҥ шартнамҽдҽ каралган йҿклҽмҽлҽрне туктатуга китерми. Аларның шартларын туктату яисҽ ҥзгҽртҥ законнарда
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
5.1. Сатып алучы Шартнамҽнең 2.1 пунктында каралган шартларны ҥтҽмҽгҽн һҽм/яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн очракта, Шартнамҽ яклар шартнамҽ
буенча яки суд тҽртибендҽ ҿзелергҽ мҿмкин.
Шул ук вакытта җир кишҽрлеге сатылмаган дип санала һҽм Сатучы милкендҽ кала.
5.2. Сатып алучы Шартнамҽнең 2 бҥлегендҽ каралган шартларны ҥтҽмҽгҽн һҽм/яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн очракта, сатып алучы Шартнамҽнең 2.3
пунктында кҥрсҽтелгҽн счетка, срогы чыккан һҽр кҿн ҿчен тҥлҽнмҽгҽн суммадан 0,1% кҥлҽмендҽ пеняны кҥчерҽ.
6. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ
6.1. Шартнамҽ аны имзалаганнан соң гамҽлгҽ керҽ.
6.2. Шартнамҽнең 5.1 пунктында һҽм законнарда билгелҽнгҽн очракларда шартнамҽне ҿзҥ мҿмкин .
6.3. Ҽлеге шартнамҽ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм аңлашылмаучанлыклар сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн, Яклар арасында шартнамҽгҽ ирешелмҽгҽн
очракта - суд тарафыннан хҽл ителҽ.
6.4. Шартнамҽдҽ җайга салынмаган якларның мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге законнар белҽн җайга салына.
6.5. Шартнамҽ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия ҿч нҿсхҽдҽ (Сатучы,Ссатып алучы һҽм теркҽҥче оешма ҿчен берҽр нҿсхҽдҽ) _____ биттҽ тҿзелгҽн.
ЯКЛАРНЫҢ АДРЕСЛАРЫ, РЕКВИЗИТЛАРЫ ҺҼМ ИМЗАЛАРЫ
Сатучы:
ИНН __________, адрес: _________,

Сатып алучы:
ИНН ____________, адрес: _________,

р/с ___________, к/с _____________
р/с ___________, к/с ______________
Банк: ____________БИК ___________
Банк: ____________БИК ___________
____________________
____________________
(имза)

М.У.
(имза)

М.У. (булган очракта)

____елның «______» _______
___________ номерлы
Сатып алу - сату шартнамҽсенҽ
кушымта
Сату-алу шартнмҽсе буенча
җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру
АКТЫ
(ҥрнҽк форма)
«_____» _______20__ ел

__________________

_______________________________________________________исеменнҽн ______________________________________________________
(җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ итҽргҽ вҽкалҽтле орган исеме)
нигезендҽ эш итҥче алга таба «Арендага бирҥче» дип аталучы бер яктан,
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______, алга таба «Арендага алучы» дип аталучы, икенче яктан, беркетмҽ нигезендҽ ______________________________№______ от
_________________, тҥбҽндҽге характеристикалар белҽн җир кишҽрлеген ала:
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры- _____________________________;.
Урнашу урыны: _______________________________________________;
_______________________________________________________________;.
Гомуми мҿйданы - _______________ кв.м.
Максатчан билгелҽнеше (категориясе)- ___________________________________;.
Рҿхсҽт ителгҽн файдалану: _________________________________________
__________________________________________________________________;
Җир кишҽрлегенҽ чиклҽҥлҽр: ___________________________________
__________________________________________________________________;
Җир кишҽрлегеннҽн файдалануда Чиклҽҥлҽр: ______________________
Ҽлеге акт ___ биттҽ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелҽ.
ЯКЛАРНЫҢ ИМЗАСЫ
САТУЧЫ:

САТЫП АЛУЧЫ:

____________________________________________
(ФИА (булганда))
___________________________________________
(имза)

____________________________________________
(ФИА (булганда))
___________________________________________
(имза)

М.У.

М.У.

«___» _________________ 20____ ел

«___» _________________ 20____ ел

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
3 нче кушымта
Җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсе формасы
ҖИР КИШҼРЛЕГЕН АРЕНДАГА АЛУ
ШАРТНАМҼСЕ
№

______________________
(шартнамҽ тҿзелгҽн урын)

« » ___________ 20 __ ел

_______________________________, гамҽлдҽ булган ___________________________.- алга таба «Арендага бирҥче», (Бер Як дип аталучы)
(җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ итҽргҽ вҽкалҽтле орган исеме)
________________________________________________________________________ алга таба икенче яктан «Арендага алучы» (Икенче Як дип
аталачы), аукционда катнашуга кергҽн гаризаларны карау һҽм дҽгъвачыларны №___ аукционда катнашучылар дип тану беркетмҽсе
нигезендҽ.__________ ел ______________________________________ кҥрсҽтмҽсен ҥтҽҥ йҿзеннҽн, аренда шартнамҽлҽрен тҿзҥ хокукына №
____аукционны оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында ____________ тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге шартнамҽ тҿзеделҽр:

1.

ШАРТНАМҼ ПРЕДМЕТЫ

1.1. Арендага бирҥче тапшыра, Арендага алучы арендага тҥбҽндҽге характеристикалары булган җир кишҽрлеген ала:
1.1.1. Җир кишҽрлегенең кадастр номеры____________________________;
Җир кишҽрлегенең урнашу урыны: ________________________;
1.1.3.Җир кишәрлегенең гомуми мәйданы___________________________ кв. м.;
«1.1.4.
Җир
кишҽрлегенең
максатчан
билгелҽнеше
(категориясе)
____________________________________________________________________;
1.1.5. Рөхсәт ителгән куллану: _________________________________.
1.1.6. Җир кишәрлегенә йөкләмәләр _______________________________;
1.1.7 Җир кишәрлегеннән файдалануга чикләүләр _______________________________;
1.1.8. җир кишәрлеге чикләре, сервитутларның (йөкләнешләрнең) билгеләнгән чикләре әлеге шартнамәнең аерылгысыз өлеше булган җир
кишәрлегенең ЕГРН өземтәсеннән билгеләнгән (№1 кушымта)
1.2. Ҽлеге шартнамҽдҽ китерелгҽн җир кишҽрлегенең характеристикасы ахыргы булып тора.
Арендага алучының кҥрсҽтелгҽн
характеристиканы ҥзгҽртҥче бҿтен эшчҽнлеге Арендага бирҥче рҿхсҽте белҽн башкарыла ала.
Җир кишҽрлеген арендага бирҥ аңа милек хокукын бирми. Арендаланган җир кишҽрлеген сатып алу законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырылырга мҿмкин.
Шартнамҽгҽ имза куйган вакытта Яклар тапшырыла торган шартнамҽ предметы торышына һҽм аның характеристикаларына карата дҽгъвалары
юк.
2. ШАРТНАМҼНЕҢ ГАМҼЛДҼ БУЛУ ВАКЫТЫ
2.1. Аренда вакыты «_____»__________» 20___ елдан «______»_________» 20____ елка кадҽр билгелҽнҽ.
2.2. Ҽлеге шартнамҽнең гамҽлдҽ булуы 2.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн датадан соң килҽ торган кҿннҽн соң туктатыла. Ҽмма шартнамҽнең гамҽлдҽ
булу вакыты яклар шартнамҽ туктатылган вакытка ҥтҽлмҽгҽн ҽлеге шартнамҽ буенча барлык йҿклҽмҽлҽрне тулысынча ҥтҽҥдҽн азат итми.
Ҽлеге шартнамҽ буенча аренда срогы яклар тарафыннан кабул итҥ-тапшыру актына кул куйган мизгелдҽн башлана.
3. ШАРТНАМҼ БУЕНЧА ТҤЛҼҤЛҼР ҺҼМ ИСҼП-ХИСАПЛАР
3.1. Аукцион документлары нигезендҽ еллык аренда тҥлҽве кҥлҽме аукционның башлангыч бҽясе белҽн тигезлҽнҽ һҽм тҽшкил итҽ:
______________сум .
3.1.1. Суммада Задаток ____________________ аукционда катнашу ҿчен кертелгҽн сумма аренда тҥлҽве хисабына исҽплҽнҽ.
3.2. Аренда тҥлҽве арендага алучы тарафыннан ай саен, кҥлҽмендҽ кертелҽ______________________ сум;
3.3. Аренда хакы._________________20___ елдан исҽплҽнҽ.
3.4. Аренда тҥлҽвен кертҥ вакыты: аренда срогы тҽмамланганчы, ай саен, агымдагы елның соңгы кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, аренда тҥлҽве
вакытында кертелмҽгҽн очракта, аренда тҥлҽвенең срогы чыккан һҽр кҿне ҿчен аренда тҥлҽҥлҽренең 0,1% кҥлҽмендҽ штраф исҽплҽнҽ. Тҥлҽҥ
документының кҥчермҽсен тҥлҽҥ мизгеленнҽн биш кҿн эчендҽ тапшырырга кирҽк.
3.5. Аренда тҥлҽве суммасы Арендага алучы тарафыннан _________________ бюджет классификациясе коды, _________________ОКТМО
буенча ____________ органы счетына тҥлҽҥ йҿклҽмҽсе белҽн кҥчерелҽ.
3.6. Шартнамҽнең 3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн акчалар кире кайтарылмый.
4. АРЕНДАГА АЛУЧЫНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
4.1. Арендага алучы хокуклары:
4.1.1. 5.1.1. җир участогын ҽлеге шартнамҽдҽ билгелҽнгҽн шартларда кулланырга;
4.1.2. Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе срогы чиклҽрендҽ биш елдан артык вакытка җир кишҽрлеген арендага бирҥ, шул исҽптҽн җир
кишҽрлегенең аренда хокукларын залогка бирҥ һҽм аларны хуҗалык ширкҽтенең яки җҽмгыятьнең устав капиталына кертем сыйфатында
кертҥ, җир кишҽрлеген арендалаучы ризалыгыннан башка, арендага бирҥченең ризалыгыннан башка, җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе
чоры чиклҽрендҽ җитештерҥ кооперативына пай кертеме кертҥ.
4.2. Арендага алучы бурычлы:
4.2.1. Шартнамҽнең барлык шартларын тулы кҥлҽмдҽ ҥтҽргҽ.
4.2.2. Җир участогын аның максатчан билгелҽнеше һҽм җирлҽрнең теге яки бу категориясенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ,
шул исҽптҽн табигый объектка зыян китермҽскҽ тиешле ысуллар белҽн файдаланырга.
4.2.3. Җир кишҽрлегендҽ закон нигезендҽ билгелҽнгҽн межалау, геодезия һҽм башка махсус билгелҽрне сакларга;

4.2.4. Җирлҽрне саклау буенча гамҽлдҽге закон талҽплҽрен ҥтҽҥ;
4.2.5. Ҥзенең хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ территориядҽге экологик хҽлнең начарлануына юл куймаска, башка җирдҽн
файдаланучыларның хокукларын бозмаска.
4.2.6. Җир кишҽрлеген саклау, шул исҽптҽн туфракны саклау, җирлҽрне тискҽре (зарарлы) йогынтылардан яклау, шулар нҽтиҗҽсендҽ җир
кишҽрлеген деградациялҽҥ, җир кишҽрлеген пычрату һҽм чҥплҽҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ максатларында чаралар кҥрергҽ.
4.2.7. Җир кишҽрлеген кулланганда шҽһҽр тҿзелеше регламентларын, тҿзелеш, экология, санитария-гигиена, янгынга каршы һҽм башка
кагыйдҽлҽр, нормативлар талҽплҽрен ҥтҽргҽ.
4.2.8. Җир участогында эшлҽр башкару ҿчен вҽкалҽтле органнарга тиешле рҿхсҽтлҽр талҽп ителҽ торган эшлҽрне башкармаска, андыйларны
алмыйча башкарырга кирҽк.
4.2.9. Арендалаучы талҽбе буенча биш кҿнлек срокта аренда тҥлҽвен тҥлҽҥ турында тҥлҽҥ документларын, гамҽлгҽ кую документларын,
Арендага алучы ҽлеге шартнамҽ шартларын ҥтҽҥгҽ һҽм җир кишҽрлегеннҽн файдалану эшчҽнлегенҽ кагылышлы мҽсьҽлҽлҽрне ачыклау ҿчен
турыдан-туры катнашы булган башка документлар тапшырырга тиеш.
4.2.10. Ҽлеге Шартнамҽ кысаларында арендага бирҥче тарафыннан җибҽрелҽ торган хатлар һҽм башка корреспонденция алуны ҥз кҿчлҽре
белҽн тҽэмин итҽргҽ.
4.2.11. Арендалаучыга ҥз реквизитларының ҥзгҽрҥе турында язма рҽвештҽ 3 эш кҿне дҽвамында тҥбҽндҽгелҽрне хҽбҽр итҽргҽ: арендага
бирҥченең тиешле хатлар һҽм хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҥ, теркҽҥ урыны, тҥлҽҥ һҽм башка реквизитлар, шулай ук Арендага алучыны тҽкъдим итҥ
хокукы булган зат турында һҽм аның исеменнҽн эш итҥ (ышаныч кҽгазе белҽн яки башка). Арендага алучы ҽлеге шартларны ҥтҽмҽгҽн очракта,
ҽлеге Шартнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн адрес буенча Арендага бирҥче юллаган хатлар һҽм башка корреспонденциялҽр Арендага алучыга Арендага
бирҥче тарафыннан җибҽрелгҽн дип санала, ҽ Арендага алучы, фактта алыну-алынмауга карамастан, тиешле хатлар, корреспонденцияне алган
булып санала.
4.2.13. Арендалаучыга, җирлҽрдҽн файдалануга һҽм саклауга дҽҥлҽт, муниципаль контроль органнары вҽкиллҽренҽ, арендага алучы
тарафыннан ҽлеге шартнамҽнең шартларын, шулай ук гамҽлдҽге законнар нормаларын ҥтҽҥне тикшерҥ ҿчен, җир кишҽрлегенҽ тоткарлыксыз
керҽ алу мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.
4.2.14. Җир кишҽрлегендҽ урнашкан җир асты һҽм җир ҿсте коммуникациялҽрен, корылмаларны, юлларны һҽм башкаларны тоту һҽм алардан
файдалану шартларын кануннар талҽплҽре нигезендҽ ҥтҽргҽ (ҥтҽргҽ).
4.2.15. Җир кишҽрлегендҽ тиешле затлар һҽм авария-ремонт һҽм башка шундый эшлҽр башкару кирҽк булганда, аларга тоткарлыксыз керҥ һҽм
бу эшлҽрне башкару мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ, шулай ук оешмаларның һҽм хезмҽтлҽрнең инженерлык коммуникациялҽрен эксплуатациялҽҥ,
ремонтлау һҽм салу мҿмкинлеген бирергҽ;
4.2.16. Шартнамҽнең гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлануга бҽйле рҽвештҽ, шулай ук вакытыннан алда азат ителҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, җир кишҽрлеген
арендага бирҥчегҽ җир участогын шартнамҽ тҿзегҽн вакытта булган беренчел халҽт һҽм сыйфаттан ким булмаган хҽлдҽ һҽм сыйфатта
тапшырырга кирҽк.
4.2.17. Гамҽлдҽге законнарда, норматив-хокукый актларда каралган башка талҽплҽрне ҥтҽргҽ.
4.2.18. Арендага бирҥчегҽ 5.2.3. пунктында каралган гамҽллҽрне башкаруда кирҽкле ярдҽм кҥрсҽтергҽ ҽлеге шартнамҽне гамҽлгҽ ашыру белҽн
бҽйле чыгымнарны тҥлҽргҽ кирҽк булган очракта да.
5. АРЕНДАГА БИРҤЧЕНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
5.1. Арендага алучы хокуклы:
5.1.1. Арендага алучы инициативасы буенча, шул исҽптҽн ҽлеге Шартнамҽне вакытыннан алда ҿзҥ нҽтиҗҽсендҽ Арендага алучы инициативасы
белҽн китерелгҽн зыянны каплауга; арендага алучының хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ җирлҽрнең торышын һҽм экологик хҽлне начарайтуга
китергҽн зыянны.
5.1.2. Аренда тҥлҽвен тҥлҽҥне (шул исҽптҽн арендага бирҥчегҽ җир кишҽрлеген кире кайтару турындагы акт бирелгҽн вакытка кадҽр), шулай ук
аренда тҥлҽвенең еллык суммасы һҽм җир кишҽрлеген ҥз вакытында кайтармау (10 кҿннҽн артык вакытка кичектерҥ) ҿчен чыгымнарның тулы
кҥлҽме кҥлҽмендҽ неустойка (штраф) тҥлҽҥне яисҽ җир кишҽрлеген тиешле хҽлдҽ кире кайтаруны талҽп итҽ.
5.1.3. Арендага алучы тарафыннан аренда тҥлҽвен кертҥ срокларын җитди бозган очракта (шартнамҽдҽ билгелҽнгҽн тҥлҽҥ срогы
тҽмамланганнан соң ике тапкыр рҽттҽн аренда тҥлҽвен кертми) Арендодатель ҥзе телҽгҽнчҽ шартнамҽне суд тҽртибендҽ, бҽхҽсне җайга
салуның судка кадҽр тҽртибен ҥтҽп, вакытыннан алда ҿзҥне талҽп итҽргҽ мҿмкин.
5.1.4. Арендага алучыга Шартнамҽнең, гамҽлдҽге законнарның шартларын ҥтҽҥ предметын тикшерҥ максатында арендага бирелҽ торган җир
кишҽрлеге территориясенҽ тоткарлыксыз кереп йҿрҥ.
5.1.5. Гамҽлдҽге законнарда каралган башка хокукларны гамҽлгҽ ашыру.
5.2. Арендага бирҥче бурычлы:
5.2.1. Ҽлеге шартнамҽнең, аның аерылгысыз ҿлешлҽренең шартларын тиешенчҽ һҽм тулы кҥлҽмдҽ ҥтҽҥ.
5.2.2. Ҽгҽр ул ҽлеге шартнамҽ шартларына, гамҽлдҽге законнарга каршы килмҽсҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерми һҽм башка затларның
хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен бозмый.
5.2.3. Ҽлеге шартнамҽ тҿзелгҽннҽн соң биш эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, хокукларны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу органына гариза һҽм аренда
объекты булган җир кишҽрлегенҽ карата беркетеп бирелҽ торган документларны «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында» 2015
елның 13 июлендҽге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җибҽрергҽ.
6. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
6.1. Ҽлеге шартнамҽнең шартларын ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен Яклар ҽлеге шартнамҽдҽ һҽм гамҽлдҽге законнарда каралган
җаваплы.
6.2. Арендага алучы, ҽлеге Шартнамҽ шартларында каралган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽмҽгҽн (тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн) очракта, арендага бирҥчегҽ еллык
аренда тҥлҽве кҥлҽмендҽ штраф тҥлҽргҽ тиеш (мҽсҽлҽн 4.2.1, 4.2.2, 4.2.18, 4.2.20 пунктчалары).
6.3. Арендага алучы, ҽлеге шартнамҽ шартларында каралган , тҿгҽлрҽк ҽйткҽндҽ 4.2.3-4.2.9, 4.2.11, 4.2.13 - 4.2.17, (4.2.19, 4.2.22), 7.1
пунктчаларында каралган, йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽмҽгҽн (тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн) очракта, айлык аренда тҥлҽве кҥлҽмендҽ, штраф тҥлҽргҽ тиеш.
7. ШАРТНАМҼНЕ ҤЗГҼРТҤ, ҾЗҤ, ГАМҼЛДҼ БУЛУЫН ТУКТАТУ
7.1. Ҽлеге шартнамҽ буенча хокукый дҽвамчанлык барлыкка килгҽн очракта (шул исҽптҽн юридик затны ҥзгҽртеп корганда), арендага
алучының хокуклы варисы, ҽлеге шартнамҽне ҥтҽҥ ҿчен ҥзенең яңа реквизитларын кҥрсҽтеп, арендага алучыга хокук дҽвамчылыгы турында
хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
7.2. Шартнамҽ, ҽлеге Шартнамҽдҽ каралган тҽртиптҽ, аның срогы тҽмамланганнан соң, ҥз гамҽлен туктата.
7.3. Шартнамҽгҽ кертелҽ торган ҿстҽмҽлҽр, ҥзгҽрешлҽр, тҿзҽтмҽлҽр якларның ҿстҽмҽ килешҥлҽре белҽн рҽсмилҽштерелҽ һҽм Кҥчемсез
мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашырырга Вҽкалҽтле органда тиешле теркҽлҥне талҽп
итҽ.

7.4. Арендага алучы ягыннан хҽбҽрнамҽлҽр, тҽкъдимнҽр һҽм башка хҽбҽрлҽр заказлы хат белҽн, шулай ук телефакс яки массакҥлҽм мҽгълҥмат
чараларында («Авыл утлары» (Сельские огни) газеталарында ) һҽм гамҽлдҽге законнарда яки ҽлеге Шартнамҽдҽ каралган башка ысуллар белҽн
бастырып чыгару юлы белҽн җибҽрелергҽ мҿмкин.
7.5. Шартнамҽнең вакыты тҽмамланганнан соң, 2.2 пунктында каралган тҽртиптҽ Шартнамҽнең гамҽлдҽ булуы туктататыла.
8. ШАРТНАМҼНЕҢ БАШКА ШАРТЛАРЫ
8.1. Шартнамҽгҽ кертелҽ торган ҥзгҽрешлҽр якларның ҿстҽмҽ килешҥлҽре белҽн рҽсмилҽштерелҽ, кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның
белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашырырга Вҽкалҽтле органда тиешле теркҽлҥне талҽп итҽ. Шартнамҽнең шартлары
яклар тарафыннан ҥзгҽртелергҽ мҿмкин, ҽгҽр бу ҥзгҽрешлҽр сатуларда бҽялҽрне билгелҽҥ ҿчен мҿһим ҽһҽмияткҽ ия булган шартнамҽ
шартларына йогынты ясамаса.
8.2. Ҽлеге шартнамҽ буенча хокукый дҽвамчанлык барлыкка килгҽн очракта (шул исҽптҽн юридик затны ҥзгҽртеп корганда), арендаторның
хокуклы варисы, ҽлеге килешҥне ҥтҽҥ ҿчен ҥзенең яңа реквизитларын кҥрсҽтеп, арендага алучыга хокук дҽвамчылыгы турында хҽбҽр итҽргҽ
тиеш.
8.3. Арендага алучы ягыннан хҽбҽрнамҽлҽр, тҽкъдимнҽр һҽм башка хҽбҽрлҽр заказлы хат белҽн, шулай ук телефакс яки массакҥлҽм мҽгълҥмат
чараларында һҽм гамҽлдҽге законнарда яки ҽлеге Шартнамҽдҽ каралган башка ысуллар белҽн бастырып чыгару юлы белҽн җибҽрелергҽ
мҿмкин.
8.4. Бҽхҽслҽр гамҽлдҽге законнар нигезендҽ суд тҽртибендҽ хҽл ителҽ.
8.5.. Ҽлеге шартнамҽ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия ___ нҿсхҽдҽ тҿзелде.
8.6. Ҽлеге шартнамҽнең аерылгысыз ҿлешлҽре булып тҥбҽндҽге кушымталар тора:

ЕГРНнан ҿземтҽ

аренда тҥлҽвен исҽплҽҥ

җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты.
ЯКЛАРНЫҢ АДРЕСЛАРЫ, РЕКВИЗИТЛАРЫ ҺҼМ ИМЗАЛАРЫ:
Арендага бирҥче
__________________________________________
ИНН _____, Почта адресы: _________,

Арендага алучы

р/с ___________, к/с _____________

р/с ___________, к/с _____________

Банк: ____________БИК ___________

Банк: ____________БИК ___________

___________________

____________________

ИНН _____, Почтовый адрес: _________,

(имза)

____________________
(имза)
М.У.

М.У.(булганда)

____________________
(имза)

_____ елның _________ ______ номерлы
җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсенҽ
кушымта
Аренда шартнамҽсе буенча җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру
АКТЫ
(ҥрнҽк форма)
«__»_______20___ел

_______________

_______________________________________________________исеменнҽн ______________________________________________________
(җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ итҽргҽ вҽкалҽтле орган исеме)
нигезендҽ эш итҥче алга таба «Арендага бирҥче» дип аталучы бер яктан, тҥбҽндҽге характеристикалар белҽн җир кишҽрлеген бирҽ,
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______, алга таба «Арендага алучы» дип аталучы, икенче яктан, беркетмҽ нигезендҽ ______________________________№______ от
_________________, җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе нигезендҽ тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге актны тҿзеделҽр:
1. «Арендодага бирҥче» җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе нигезендҽ «Арендаг алучыга» җир кишҽрлеге тапшырды:
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры- _____________________________;.
Урнашу урыны: _______________________________________________;
_______________________________________________________________;.
Гомуми мҿйданы - _______________ кв.м.
Максатчан
билгелҽнеше
___________________________________;.

(категориясе)-

Рҿхсҽт ителгҽн файдалану: _________________________________________
__________________________________________________________________;
Җир кишҽрлегенҽ чиклҽҥлҽр: ___________________________________
__________________________________________________________________;
Җир кишҽрлегеннҽн файдалануга чиклҽҥлҽр: ______________________
Ҽлеге акт ___ биттҽ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелҽ.

ЯКЛАРНЫҢ ИМЗАЛАРЫ
АРЕНДАГА БИРҤЧЕ:
____________________________________________
(ФИА (булганда))
___________________________________________
(имза)
М.У.
«___» _________________ 20____ ел

АРЕНДАГА АЛУЧЫ:
(ФИА (булганда))
________________________________________________
(имза)
М.У. (булганда)

«___» _________________ 20____ ел

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
4 нче кушымта
Җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез нигездҽ файдалану шартнамҽсе формасы
Җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез нигездҽ файдалану шартнамҽсе
№___
.
________________ "__"________ ____ ел
______________________________________________________ нигезендҽ ____________________________ (вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ)
(вҽкалҽтле вҽкил вазыйфасы, Ф.И.А.)
исеменнҽн эш итҥче ________________________________ , алга таба "Ссуда бирҥче" дип аталучы, бер яктан,
(исеме яки Ф.И.А.)
һҽм ______________________________________________________ нигезендҽ __________________________________________
(вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ)
(вҽкалҽтле вҽкил вазыйфасы, Ф.И.А.)
исеменнҽн эш итҥче ______________________________, алга таба "Ссуда алучы" дип аталучы, икенче яктан,
(исеме яки Ф.И.А.)
тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге шартнамҽне тҿзеделҽр:
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
1.1. Ҽлеге Шартнамҽ буенча, Ссуда бирҥче тҥлҽҥсез нигездҽ Ссудага алучыга җир кишҽрлеген тапшырырга,
ҽ
Ссуда алучы кабул итҽргҽ һҽм ҽлеге Шартнамҽдҽ каралган вакытта
бирелгҽн җир кишҽрлеген, нормаль тузу (яисҽ ________ хҽлҽттҽ (яклар килешкҽн хҽлҽттҽ) кире кайтарырга сҥз бирҽ
.
.
1.2. Бирелҽ торган җир кишҽрлеге тҥбҽндҽге адрес буенча урнашкан:
_________________________, гомуми мҽйданы _________, кадастр номеры
_______________ , Ссудага бирҥче милек хокукында ия булган, бу ___________________________ тарафыннан
(хокукларны теркҽҥ җирле ҥзидарҽ органы)
бирелгҽн ____ елның "__" _________ _____ номерлы ______ сериялы Дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында таныклык (яки Бердҽм дҽҥлҽт хокук
реестрыннан ҿземтҽ _____ елның "__" ________ ______ номерлы ҿземтҽ)
(Кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽҥ номеры
______________________________) белҽн раслана.
1.3. Җир кишҽрлеге __________________________ вакытка бирелҽ .
1.4. Ссуда бирҥче ҽлеге Шартнамҽгҽ имза куйганчы тапшырыла торган җир кишҽрлеге берҽҥгҽ дҽ сатылмаган, бҥлҽк ителмҽгҽн, залогка
куелмаган, ҿченче затларның хокуклары белҽн чиклҽнмҽгҽн булуын, бҽхҽстҽ һҽм кулга алыну (тыю) астында тормавын гарантияли.
1.5. Кишҽрлекнең сервитутлары һҽм чиклҽҥлҽре: _________________________.
1.6. Җир кишҽрлеге____________________________ максатында файдалануга тапшырыла.
2. ЯКЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
2.1. Ссуда бирҥче бурычлы:
2.1.1. Җир кишҽрлеген Ссуда алучыга максатчан билгелҽнеше һҽм рҿхсҽт ителгҽн файдалану нигезендҽ файдалану ҿчен яраклы хҽлдҽ
тапшырырга.
2.1.2. Җир кишҽрлеген Ссудага алучының факттагы билҽмҽсенҽ һҽм файдалануга тапшырырга һҽм Шартнамҽне имзалаганнан соң
______ кҿн эчендҽ тапшыру актына имза куярга.
2.1.3. Ҽгҽр Шартнамҽ шартларына һҽм Россия Федерациясенең табигать саклау законнары талҽплҽренҽ каршы килмҽсҽ, Ссуда
алучының хуҗалык эшчҽнлегенҽ тыкшынмаска.
2.1.4. Кишҽрлектҽге минераль һҽм су ресурсларыннан файдалану хокукыннан файдаланмаска һҽм ҿченче затларга бирмҽскҽ.
2.2. Ссуда бирҥче хокуклы:
2.2.1. Җир кишҽрлеге территориясенҽ аның кулланылышын һҽм Ссуда алучы белҽн Шартнамҽ шартларын һҽм Россия Федерациясенең
табигать саклау законнары талҽплҽрен ҥтҽҥне контрольдҽ тоту максаты белҽн керергҽ.
2.2.2. Ссуда алучы тарафыннан Шартнамҽ шартларын һҽм Россия Федерациясенең табигать саклау законнары талҽплҽрен бозып алып
барыла торган эшлҽрне туктатырга.
2.2.3. Ссуда алучының хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ җирлҽрнең сыйфаты начарлануга китергҽн зыянны каплауны талҽп итҽргҽ.
2.2.4. Ҽлеге Шартнамҽдҽ каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ Шартнамҽне вакытыннан алда ҿзҥне талҽп итҽргҽ.
2.3. Ссуда алучы бурычлы:
2.3.1. Җир кишҽрлегенҽ максатчан билгелҽнеш нигезендҽ файдалану ҿчен яраклы хҽлдҽ тотарга һҽм аны тоту ҿчен барлык чыгымнарны
да тҥлҽргҽ.
2.3.2. Җир кишҽрлеген аның максатчан билгелҽнеше, җирнең теге яки бу категориягҽ керҥе, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, шул исҽптҽн табигый
объектка зыян китермҽстҽй ысуллар белҽн файдаланырга.
2.3.3. Кишҽрлектҽ урнаштырылган ызанлау, геодезия һҽм башка махсус билгелҽрне сакларга.
2.3.4. Җирлҽрне саклау буенча чараларны гамҽлгҽ ашыру, урманнардан, су һҽм башка табигый объектлардан файдалану тҽртибен
сакларга.
2.3.5. Җир кишҽрлегенең пычрануына һҽм чҥплҽнҥенҽ юл куймаска.
2.3.6. Җир кишҽрлеген ул тҽкъдим ителгҽн максатларда _____________ вакыттан ________________ (ай, ел) дҽвамында файдалана
башлау. Кҥрсҽтелгҽн вакыттан җир кишҽрлеген ҥзлҽштерҥ ҿчен кирҽкле вакыт, шулай ук җир кишҽрлеге табигый бҽла-казалар аркасында яисҽ

мондый файдалануны тҿшереп калдыручы башка шартлар аркасында билгелҽнеше буенча файдаланылмый торган вакыт тҿшереп калдырыла.
2.3.7. Ссуда бирҥчегҽ җир кишҽрлеге территориясенҽ аның кулланылышын контрольдҽ тоту максатыннан керҥенҽ комачауламаска.
2.3.8. Шартнамҽ вакыты тҽмамланганнан соң, җир кишҽрлеген максатчан билгелҽнеше һҽм рҿхсҽт ителгҽн файдалану нигезендҽ
файдалану ҿчен яраклы хҽлгҽ китерергҽ һҽм аны тапшыру акты нигезендҽ Ссуда бирҥчегҽ тапшырырга.
2.4. Ссуда алучысы хокуклы:
2.4.1. Авыл хуҗалыгы культуралары чҽчҽргҽ һҽм утыртырга, авыл хуҗалыгы продукциясенҽ һҽм аны сатудан кергҽн табышларга ия
булырга.
2.4.2. Ҥз ихтыяҗлары ҿчен кишҽрлектҽ булган киң таралган файдалы казылмаларны, эчҽргҽ яраклы җир асты суларын, шулай ук ябык
сулыкларны файдаланырга.
2.4.3. Ссуда бирҥче белҽн килештерелгҽннҽн соң, җир кишҽрлегенең максатчан билгелҽнеше һҽм аны рҿхсҽт ителгҽн файдалануы һҽм
шҽһҽр тҿзелеше регламентлары, тҿзелеш, экология, санитар-гигиена, янгынга каршы һҽм башка кагыйдҽлҽр һҽм нормативлар талҽплҽрен ҥтҽҥ
нигезендҽ торак, җитештерҥ, мҽдҽни-кҿнкҥреш һҽм башка биналар, тҿзелешлҽр, корылмалар тҿзергҽ.
2.4.4. Шартнамҽ тҿзегҽндҽ Ссуда бирҥче аңлы рҽвештҽ яки тупас саксызлык аркасында кисҽтмҽгҽн җир кишҽрлегендҽге
җитешсезлеклҽрне ачыклаганда аны ҥз телҽге белҽн:
- җир кишҽрлегендҽге җитешсезлеклҽрне кайтарып булмаслык итеп юкка чыгарырга;
- җир кишҽрлегендҽге җитешсезлеклҽрне бетерҥ ҿчен ҥз чыгымнарын капларга;
- Шартнамҽне вакытыннан алда ҿзҽргҽ һҽм китерелгҽн чын зыянны капларга;
- Ссуда бирҥчегҽ бу хакта ____ кҿн эчендҽ хҽбҽр итеп, Шартнамҽдҽн телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга.
2.4.5. Ҽлеге Шартнамҽдҽ каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ Шартнамҽне вакытыннан алда ҿзҥне талҽп итҽргҽ.
3. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
3.1. Яклар Шартнамҽ шартларын ҥтҽмҽгҽн яисҽ тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы.
3.2. Җиңеп булмаслык хҽллҽр аркасында Шартнамҽ буенча бурычларны бозган ҿчен Якларның җаваплылыгы Россия Федерациясе
законнары белҽн җайга салына.
3.3. Шартнамҽне ҥтҽгҽндҽ килеп чыккан бҽхҽслҽр Яклар арасындагы килешҥ буенча хҽл ителҽ. Яклар арасында килешҥгҽ ирешҥ
мҿмкин булмаганда, килеп туган бҽхҽслҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ судта (арбитраж судта) хҽл ителҽ.
4. ШАРТНАМҼНЕ ҤЗГҼРТҤ ҺҼМ ТУКТАТУ
4.1. Ҽлеге Шартнамҽгҽ кертелгҽн барлык ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, ҽгҽр алар язма рҽвештҽ тҿзелгҽн һҽм ике Як та имза куйган булса,
гамҽлдҽ була.
4.2. Шартнамҽ Якларның берсе инициативасы белҽн икенче якны туктату турында тҽкъдим җибҽргҽннҽн соң вакытыннан алда
туктатылырга (ҿзелергҽ) мҿмкин. Аерылудан баш тарткан яки ____ кҿн эчендҽ җавап алмаган очракта, кызыксынган Як Шартнамҽне ҿзҥ
турында талҽпне судка бирергҽ хокуклы.
Шартнамҽне вакытыннан алда ҿзҥ Якларның язма килешҥе белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Шартнамҽ буенча бурычлар кҥрсҽтелгҽн килешҥ
тҿзелгҽннҽн соң яисҽ судның Шартнамҽне ҿзҥ турында карары законлы кҿченҽ кергҽн мизгелдҽн туктатыла.
4.3. Шартнамҽ, Ссуда бирҥче инициативасы белҽн Шартнамҽнең 4.2 пунктында каралган тҽртиптҽ вакытыннан алда туктатылырга
(ҿзелергҽ) мҿмкин, ҽгҽр дҽ Ссуда алучы:
- җир кишҽрлеген аның максатчан билгелҽнеше яки Шартнамҽ шартлары нигезендҽ файдаланмаса;
- җир кишҽрлеген карап тоту һҽм аны файдалану ҿчен яраклы хҽлдҽ тоту буенча бурычларны ҥтҽмҽсҽ, җир кишҽрлегенең торышын
сизелерлек начарайтса;
- җир кишҽрлегеннҽн аны бозуга китерҽ торган ысуллар белҽн файдалана;
- агулау, пычрату, бозу яки туфракның уңдырышлы катламын юк итҥне аңлы рҽвештҽ бетерми;
- ирешергҽ тиешле максатлар ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн _ _ ел дҽвамында файдаланмый.
4.4. Шартнамҽ Ссуда алучы инициативасы буенча тҥбҽндҽге очраклрда вакытыннан алда туктатылырга (ҿзелергҽ) мҿмкин:
- хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру барышында җир кишҽрлегендҽ Ссуда алучы Шартнамҽ тҿзегҽн вакытта белмҽгҽн һҽм белҽ
алмаган, аны нормаль файдалану мҿмкинлек бирми торган яки авырайта торган җитешсезлеклҽр ачыкланган;
- Шартнамҽ шартлары һҽм максатчан билгелҽнеше нигезендҽ җиңеп булмаслык хҽллҽр (су басу, җир тетрҽҥ һ. б.) аркасында яисҽ Ссуда
алучының гаебе булмаган башка хҽллҽр аркасында җир кишҽрлегенең файдалану ҿчен яраксыз булган;
- Ссуда бирҥче Ссуда алучыны Шартнамҽ тҿзегҽн вакытта Ссуда бирҥче белми кала алмый торган җир кишҽрлегенҽ ҿченче затларның
хокуклары турында кисҽтмҽгҽн;
- Ссуда бирҥче җир кишҽрлегенең йҿклҽҥлҽре, аннан файдалану чиклҽҥлҽре, тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу, җирнең сыйфатлы ҥзлеклҽре
турында белҽ торып ялган мҽгълҥмат биргҽн.
5. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ
5.1. Җир кишҽрлеген фактта тапшыру һҽм аңа ия булу җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты (1 нче кушымта) нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Кабул итҥ-тапшыру акты Яклар Шартнаиҽне имзаланганнан соң _ _ _ кҿн эчендҽ имзалана.
5.2. Шартнамҽнең гамҽлдҽ булу вакыты: _____ елның "__"________ ____ елның "__"________ кадҽр.
5.3. Ссуда бирҥче ягыннан каршылыклар булмаганда, Ссуда алучы ҽлеге Шартнамҽнең 5.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн вакыт ҥткҽннҽн соң
җир кишҽрлегеннҽн файдалануын дҽвам итсҽ, Шартнамҽ шул ук шартларда билгесез вакытка яңартылган дип санала. Бу очракта һҽр Як
Шартнамҽдҽн телҽсҽ кайсы вакытта, бу хакта башка Якны алдан фаразланган баш тартуга кадҽр ______ кҿн эчендҽ кисҽтеп, баш тартырга
хокуклы.
5.4. Ҽлеге Шартнамҽнең 5.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн вакыт ҥткҽннҽн соң Шартнамҽнең гамҽлдҽ булуын озайту нияте булмаганда,
Якларның һҽркайсы бу хакта Шартнамҽнең гамҽлдҽ булу вакыты тҽмамланганчы _____ кҿннҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
5.5. Шартнамҽ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган 2 (ике) нҿсхҽдҽ тҿзелде, берсе - Ссуда бирҥчедҽ, берсе - Ссуда алучыда.
6. КУШЫМТА
6.1. Җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты (1 нче кушымта).
7. ЯКЛАРНЫҢ АДРЕСЛАРЫ ҺҼМ ТҤЛҼҤ РЕКВИЗИТЛАРЫ
Ссуда бирҥче: Ссуда алучы:
__________________________________ __________________________________
(юридик затның исеме) (юридик затның исеме)
Юридик/почта адресы: _ _ _ _ _ _ _ _ юридик/почта адресы: ________

___________________________________ ____________________________________
ИНН/КПП _________________________ ИНН/КПП ____________________________
ОГРН______________________________ ОГРН_______________________________
Телефон: ____________ Факс: __________ Телефон: ___________ Факс: _________
Электрон почта адресы: _____________ электрон почта адресы: ___________
Банк реквизитлары: ________________ Банк реквизитлары: ______________
___________________________________ ____________________________________
(вариант: (вариант:
____________________________________ ____________________________________
(Ф. И. А.) (Ф. И. А.)
Адрес:_______________________________ Адрес: _____________________________
____________________________________ ____________________________________
Паспорт мҽгълҥматлары: __________________ Паспорт мҽгълҥматлары: _________________
____________________________________ ____________________________________
Телефон: ____________________________ Телефон: ___________________________
Электрон почта адресы: _____________ электрон почта адресы: ___________
Счет________________________________) Счет______________________________)
ЯКЛАРНЫҢ ИМЗАЛАРЫ:
Ссуда бирҥче: Ссуда алучы:
______________/___________/
(Ф.И.А.) (имза) (Ф.И.А.) (имза)
(М. П.) (М. П.)

_______________/____________/

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
5 нче кушымта
20___елның «___» _____________ ____ номерлы аренда шартнамҽсенҽ
_______ номерлы ҿстҽмҽ килешҥ формасы
_______________
(утыру урыны)
_______________________ исеменнҽн ______________________________________________ нигезендҽ эш итҥче
____________________________________ алга таба "Арендодага бирҥче" дип аталучы ____________________________,
_______________________
исеменнҽн
______________________________________________
нигезендҽ
эш
итҥче
____________________________________ алга таба "Арендодага алучы" дип аталучы____________________, икесе бергҽ "Яклар" дип
аталучылар тҥбҽндҽгелҽр турында ҿстҽмҽ килешҥ тҿзеделҽр:
1. Яклар _______________________ ________ номерлы аренда шартнамҽсе гамҽлдҽ булу кысаларында тҥбҽндҽгелҽр турында сҥз
куештылар:_____________________________________________________________________________________.
2. Шартнамҽнең калган шартлары ҥзгҽрешсез кала.
3. Ҽлеге ҿстҽмҽ килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган ______ нҿсхҽдҽ тҿзелгҽн, шуларның икесе Арендага бирҥчедҽ кала.
4. Ҽлеге ҿстҽмҽ килешҥ Яклар тарафыннан имзаланган мизгелдҽн ҥз кҿченҽ керҽ һҽм _____________ _________ номерлы
шартнамҽсенең аерылгысыз ҿлеше булып тора.

___________________

ЯКЛАРНЫҢ ИМЗАЛАРЫ:
_____________________

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
6 нчы кушымта
Җир кишҽрлеген даими (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга бирҥ турында карар формасы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_____» ________________ 20___ел

КАРАР
№_____

җир кишҽрлеген даими
(чиклҽнмҽгҽн вакытка)
файдалануга бирҥ турында
202__ елның _____________ мҿрҽҗҽгатьне карап, Россия Федерациясе Җир кодексының 39.9 статьясы нигезендҽ, _________________
тҥлҽҥсез нигездҽ (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризаны исҽпкҽ алып, Балтач муниципаль районының Җир
һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы карар бирҽ:
1. ___________ кв. м. мҽйданлы , ___________________ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре белҽн, _______________ җир категорияле,
тҥбҽндҽге адрес буенча урнашкан җир кишҽрлеге даими (чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалануга бирергҽ: ___________ муниципаль районы (шҽһҽр
округы), _________________ торак пункты, ________________ урамы, ________йорт.
Тҽкъдим итҽргҽ ________________________:
2.1. Ҽлеге җир кишҽрлегенҽ дҽҥлҽт теркҽве һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсендҽ даими
(чиклҽнмҽгҽн вакытка) файдалану хокукын теркҽргҽ.
2.2. Җирлҽрдҽн нҽтиҗҽле файдалануны тҽэмин итҽргҽ, җирне саклау буенча экологик талҽплҽрне һҽм чараларны ҥтҽргҽ.
3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемҽ алам.
Муниципаль районының
Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
палатасы
рҽисе

____________________

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
7 нче кушымта
Форма
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)
______________________________________
Кемгҽ: _________________________
______________________________________
Элемтҽ ҿчен мҽгълҥмат: _____________
___________________________________
Вҽкил: ________________________
____________________________________
Вҽкилнең контакт мҽгълҥматлары:
_______________ _______________

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
ХҼБҼРНАМҼ
___________________________ №____________
________ елның_______________________ ________ номерлы (гаризаның датасы һәм номеры) гаризаны карау нҽтиҗҽлҽре буенча
тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр аркасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар бирелде (кирәклесен күрсәтергә):
1. _________________________________
2. _______________________________
Баш тарту сҽбҽплҽрен аңлату: ___________________________________________
Ҿстҽмҽ рҽвештҽ хҽбҽр итҽбез: _________________________________________
(баш тарту сәбәпләрен бетерү өчен кирәкле мәгълүмат, шулай ук булган очракта башка өстәмә мәгълүмат күрсәтелә).

Электрон имза турында белешмҽлҽр

Вазыйфаи зат (ФИА)

____________________________________________
(Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты имзасы)

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
8 нче кушымта

Юридик затлар ҿчен
(җирле ҥзидарҽ органы исеме)

(оешманың тулы исеме һҽм оештыру-хокукый формасы)
аның исменнҽн эш итҥче:

(җитҽкченең яисҽ башка вҽкалҽтле затның ФИА)
Мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый торган документ:
(документ тҿре)
(сериясы, номеры)
(кем, кайчан биргҽн)
Юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында белешмҽлҽр:
Тҿп дҽҥлҽт теркҽве номеры (ОГРН)

Салым тҥлҽҥченең тҽңгҽллҽштерҥ номеры (ИНН)
Урнашу урыны

Элемтҽ ҿчен мҽгълҽмат:
1 тел. номеры
2 тел. номеры
эл. почта
Физик затлар һҽм шҽхси эшкуарлар ҿчен
ФИА
Шҽхесне раслый торган документ:
(документ тҿре)
(сериясы, номеры)
(кем, кайчан биргҽн)
шҽхси эшкуарның тҿп дҽҥлҽт теркҽве номеры (ОРГНИП) (ШЭ ҿчен)
Теркҽлҥ адресы

Ышаныч кҽгазе буенча вҽкил, яисҽ законлы вҽкил:
ФИА
Шҽхесне раслый торган документ:
(документ тҿре)
(сериясы, номеры)

(кем, кайчан биргҽн)
Вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ реквизитлары:
Теркҽлҥ адресы

Элемтҽ ҿчен мҽгълҽмат:
1 тел. номеры
2 тел. номеры
эл. почта

Җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза

Сездҽн _____________________________________________________________________________ нигезендҽ
(РФ Җир кодексының 39.3, 39.6, 39.9, 39.10 статьяларында каралган нигез кҥрсҽтелҽ)
__________________________________________________________________ ҿчен
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты кҥрсҽтелҽ)
___________ кв. м. мҽйданлы, ________:___,кадастр номерлы, ___________ муниципаль районы (шҽһҽр округы), ____________________торак
пункты_____________урамы, ____ йорт адресы буенча урнашкан җир кишҽрлеген бирҥегезне сорыйм.
Ҿстҽмҽ белешмҽлҽр (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла):
______________________________________________________________________________
дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген тартып алу турында карар реквизитлары, дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
тартып алына торган җир кишҽрлеге урынына җир кишҽрлеге бирелгҽн очракта;
______________________________________________________________________
территориаль планлаштыру документын раслау карары һҽм (яки) территорияне планлаштыру проекты реквизитлары, ҽгҽр җир кишҽрлеге ҽлеге
документта һҽм (яки) ҽлеге проектта каралган объектларны урнаштыру ҿчен бирелҽ икҽн.
Җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турында карар реквизитлары
______________________________________________________________________________________
(мҿрҽҗҽгать итҥче элек сорала торган җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында гариза белҽн вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта, аның чиклҽрен аныклау максатында мҿрҽҗҽгать иткҽн һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан соратып алына торган җир кишҽрлеге
бирҥне алдан килештерҥ турында карар кабул ителгҽн очракта тутырыла)
Россия Федерациясе Җир кодексының 39.3 статьясындагы 2 пунктның 7 пунктчасы, 39.6 статьясындагы 2 пунктның 11 пунктчасы
нигезендҽ, җир кишҽрлегеннҽн _______________ _________ номерлы шартнамҽсендҽ бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн даими (чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалану хокукын туктатуыгызны сорыйм.
____________________________________________________________________________________________________________________________
(РФ Җир кодексның 39.3 статьясындагы 2 пунктның 7 пунктчасында, 39.6 статьясындагы 2 пунктның 11 пунктчасында каралган нигезлҽр
булганда, килешҥ реквизитларын кҥрсҽтергҽ)
Гаризага тҥбҽндҽге документлар беркетелҽ:
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
3) ______________________________________________________________
4) ______________________________________________________________.

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге юл белҽн бирҥегезне (җибҽрҥегезне) сорыйм:

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинетка электрон рҽвештҽ
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ;
Балтач муниципаль районының Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасында.

________________
(дата)

__________________________ (____________________)
(имза)
(Ф.И.А.)
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими

(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
9 нчы кушымта
Юридик затлар ҿчен
(җирле ҥзидарҽ органы исеме)

(оешманың тулы исеме һҽм оештыру-хокукый формасы)
аның исменнҽн эш итҥче:

(җитҽкченең яисҽ башка вҽкалҽтле затның ФИА)
Мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый торган документ:
(документ тҿре)
(сериясы, номеры)
(кем, кайчан биргҽн)
Юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында белешмҽлҽр:
Тҿп дҽҥлҽт теркҽве номеры (ОГРН)

Салым тҥлҽҥченең тҽңгҽллҽштерҥ номеры (ИНН)
Урнашу урыны

Элемтҽ ҿчен мҽгълҽмат:
1 тел. номеры
2 тел. номеры
эл. почта
Физик затлар һҽм шҽхси эшкуарлар ҿчен
ФИА
Шҽхесне раслый торган документ:
(документ тҿре)
(сериясы, номеры)
(кем, кайчан биргҽн)
шҽхси эшкуарның тҿп дҽҥлҽт теркҽве номеры (ОРГНИП) (ШЭ ҿчен)
Теркҽлҥ адресы

Ышаныч кҽгазе буенча вҽкил, яисҽ законлы вҽкил:
ФИА
Шҽхесне раслый торган документ:
(документ тҿре)
(сериясы, номеры)
(кем, кайчан биргҽн)
Вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ реквизитлары:

Теркҽлҥ адресы

Элемтҽ ҿчен мҽгълҽмат:
1 тел. номеры
2 тел. номеры
эл. почта
Җир кишҽрлеген арендага бирҥ шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ яисҽ ҿзҥ турында гариза
______________________________________________________________________________________________ нигезендҽ
(аренда шартнамҽсен ҥзгҽртҥ яисҽ ҿзҥ ҿчен нигез, документның реквизитлары (булган очракта) кҥрсҽтелҽ)
_______________________________________________________________________________________________________________
(җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсенең реквизитлары кҥрсҽтелҽ)
җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсен ҥзгҽртҥне/ҿзҥне сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽсен тҥбҽндҽгечҽ җибҽрҥегезне сорыйм
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси кабинетына;

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ басма чыганактагы документ
рҽвешендҽ;
Балтач муниципаль районының Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасында басма чыганактагы документ рҽвешендҽ.

______________
(дата)

_________________ ( __________________________________)
(имза)
(Ф.И.А.)

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
10 нчы кушымта
Форма
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)
______________________________________
Кемгҽ: _________________________
______________________________________
Элемтҽ ҿчен мҽгълҥмат: _____________
___________________________________
Вҽкил: ________________________
____________________________________
Вҽкилнең контакт мҽгълҥматлары:
_______________ _______________

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
ХҼБҼРНАМҼ
___________________________ №____________
________ елның_______________________ ________ номерлы (гаризаның датасы һәм номеры) гаризаны карау нҽтиҗҽлҽре буенча
тҥбҽндҽге сҽбҽплҽр аркасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар бирелде
(кирәклесен күрсәтергә):
1. _________________________________
2. _______________________________
Баш тарту сҽбҽплҽрен аңлату: ___________________________________________
Ҿстҽмҽ рҽвештҽ хҽбҽр итҽбез: _________________________________________
(баш тарту сәбәпләрен бетерү өчен кирәкле мәгълүмат, шулай ук булган очракта башка өстәмә мәгълүмат күрсәтелә).

Электрон имза турында белешмҽлҽр

Вазыйфаи зат (ФИА)

____________________________________________
(Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты имзасы)

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ, арендага, даими
(чиклҽнмҽгҽн
вакытка) файдалануга,
тҥлҽҥсез нигездҽ файдалануга бирҥ буенча
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
административ регламентына
11 нче кушымта
Башкарма комитеты җитҽкчесе
____________________________________________
Кемнҽн:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында
гариза
Тҥбҽндҽге муниципаль хезмҽтне кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган: _________________________________________________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽрне
кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны беркетҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта, ҽлеге карарны тҥбҽндҽге ысул
белҽн җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны тҥбҽндҽге E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:______________________________________________________;
басма чыганактагы расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ тҥбҽндҽге адрес буенча почта аша җибҽрҥ юлы белҽн:
___________________________________________________.
Моның белҽн раслыйм: гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затның шҽхесенҽ кагылышлы, шулай ук мин
тҥбҽндҽ керткҽн мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага беркетелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн
талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълҥматлар дҿрес.
____________
(дата)

_____________ ( ________________________________)
(имза)
(ФИА)

