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Рецензия
на главу 7 «Капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах»из 
книги «Азбука для потребителей услуг ЖКХ»,переведенную на 

якутский язык.

Глава 7 «Капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах» из книги «Азбука для потре-
бителей услуг ЖКХ», переведенная на якутский язык, посвящена акту-
альной проблематике, находящейся в области межпредметных иссле-
дований с социальной точки зрения на использование потребителями 
услуг ЖКХ и со стороны контент-анализа на развитие благоустройства 
и обеспечения населения современными технологиями, используе-
мыми ЖКХ. Предметом привлечения внимания читателя является кон-
структивистский метод передачи нужных идей со стороны ЖКХ.

Считаю, что авторам проекта удалось полностью обосновать 
свою идею для передачи содержания текста на русском языке в 
емком переводе на якутский язык. Нарушений в смысловом и схе-
матичном плане в ходе изложения основного текста с одного языка 
на другой, в данном случае не имеется.  Опираясь на конструктив-
ное изображение, довольно четко  изложено содержательное по-
вествование о специфических, технических нюансах, которые часто 
встречаются при капитальном ремонте многоквартирных домов.

Результаты перевода данной главы могут быть полезны всем по-
требителям, пользующимся услугами ЖКХ, так как перевод пред-
ставляет социальный интерес. Рекомендую авторам опубликовать 
переводной текст в виде отдельной брошюры или альбома.

                           Е.С.Иринцеева, главный редактор 
газет «Кэскил», «Юность Севера»

Одобрено федеральным проектом 
«Школа грамотного потребителя»
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Квартира №1 Квартира №2 Квартира №3 Квартира №4

Кыбартыыралары бас 
билээччилэргэ уопсай дьиэҕэ 
бары туһаналларыгар  анаммыт  
тэрили-тээбирини төрдүттэн 
өрөмүөннээһин

РФ Дьиэҕэ-уокка кодексатын 9 баһын  (2012 сыл ах-
сынньы) быһыытынан регионнарга элбэх кыбартыы-
ралаах дьиэлэр хапытаалынай өрөмүөннэрин туһунан 
саҥа бырагыраамалар киирбиттэр. Бу манна хас би-
ирдии дьиэ  хапытаалынай өрөмүөнүн болдьоҕо ый-
ыллыбыт. Маны таһынан бырагыраамаҕа киирбит 
кыбартыыралар бас билээччилэрэ ый ахсын дьиэ 
хапытаалынай  өрөмүөнүгэр булгуччулаах усунуоһу 
төлүүллэр. Бу бырагыраама иннинэ дьиэни  бас би-
лээччи  хапытаалынай өрөмүөнү ыытарга анаан хар-
чы хомуйалларын, эбэтэр “баҕар эргэриэ, эмэҕириэ 
суоҕа”диэн  өйдөбүлтэн хапытаалынай өрөмүөнтэн 
аккаастанарын бэйэтэ быһаарар этэ. Кэнники сыл-
ларга сокуоҥҥа  хапытаалынай өрөмүөн уонна ону 
үбүлээһин туһунан үгүс саҥа уларыйыы киирдэ. Ол 
туһунан сиһилии ырытыахха.

Атын тутууга үтүрүттэрбит, ол эбэтэр улахан 
кирилиэһэ суох тута уулуссаҕа тахсар үгүс ааннардаах 
дьиэлэр элбэх кыбартыыралаах дьиэ дэммэттэр.
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Ханнык дьиэҕэ  хапытаалынай  өрөмүөн 
оҥоһуллуоҕай?

Хапытаалынай  өрөмүөн Россия территориятыгар 
баар элбэх кыбартыыралаах дьиэлэргэ барыларыгар 
көрүллэр. Ол эрээри ити өҥөнөн  дьиэҕэ киирэр 
аан атын тутууга үтүрүттэрбит, итиэннэ дьиэттэн 
тахсыыга улахан кирилиэһэ суох тута уулуссаҕа 
тахсар үгүс ааннардаах элбэх кыбартыыраралаах 
дьиэлэр туһамматтар. Саҥа тутуллубут дьиэлэр дьон 
олорбута биир сылын кэнниттэн, эбэтэр саамай 
уһаабыта биэс сылы аһарбакка эрэ хапытаалынай 
өрөмүөн регионнааҕы бырагырааматыгар 
киириэхтээхтэр.  
Хапытаалынай  өрөмүөҥҥэ туох киирэрий?

Дьиэлэрин төрдүттэн үчүгэйдик 
өрөмүөннэтиэхтэрин баҕарар олохтоохтор  
хапытаалынай  өрөмүөн үлэтин испииһэгин 
кытта билистэхтэринэ, кинилэр дьиэлэрин 
хаачыстыбалаах өрөмүөн күүтэрин өйдүөхтэрэ. 
Урут дьиэлэр подъезтарын эркиннэрин 
кырааскалыыры өрөмүөнүнэн ааҕар 
буоллахтарына, билигин балаһыанньа уларыйда.

          Хапытаалынай өрөмүөн диэн: 

Ханна
суруллубутуй? 

РФ дьиэҕэ-уокка 
кодексатын 166 ыст. 1 ч.

1 Дьиэ иһигэр көрүллэр бары ситими 
саҥалыыттан сөргүтүү:  уоту, ититэр систи-
эмэни, итии уонна тымныы уулары, гааһы, 
уунан хааччыйыыны кылбар оҥоруу. 2 Лифт өрөмүөнэ эбэтэр уларытыыта. 

3 Дьиэ сарайын өрөмүөнэ. 

4 Дьиэ бадыбаалын өрөмүөнэ 
(уопсай баайга-дуолга 
киирсэр буоллаҕына). 5 Дьиэ тас өттүн, уопсай көстүүтүн тупсарыы, 

саҥалыы оҥоруу. 
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Хапытаалынай  өрөмүөн регионнааҕы 
бырагыраамалара. Регионнааҕы оператор.

Олорор дьиэлэргэ кэмигэр хапытаалынай  
өрөмүөн ыытылларын туһугар РФ субъектара  ол 
туһунан регионнааҕы бырагырааманы ылыналлар 
уонна бигэргэтэллэр. Биир регион иһинэн биир 
бырагыраама  ылыныллыахтаах, онно баар 
буолуохтаах:

6 Дьиэ акылаатын бөҕөргөтүү. 

Бу пууннары таһынан РФ субъектара 
хапытаалынай өрөмүөн испииһэгин маннык 
пууннарынан эбэн биэриэхтэрин сөп: 

1 Дьиэни ититэргэ тас өттүттэн хайан 
биэрии.

2 Салгын киирбэт гына оҥоһуллубут 
сарайы салгылыырын курдук 
уларытыы. 

3 Дьиэ үрдүгэр тахсар 
кирилиэһи кичэйэн оҥоруу. 

4 Барыны учуоттуур 
анал уопсай тэриллэри 
дьаһайан туруоруу 
уонна да атын 
пууннары.

1 Региоҥҥа баар элбэх кыбартыыралаах 
дьиэлэр испииһэктэрэ.

2 Дьиэ хапытаалынай  өрөмүөнүгэр 
көрүллэр,  сүнньүнэн оҥоһуллар 
өҥөлөр уонна үлэлэр испииһэктэрэ. 

3 Дьиэ  хапытаалынай  өрөмүөнүн 
болдьоҕо.

 Билиэх 
тустааххыт

Дьиэ олохтоохторо 
үлэ испииһэгин эбэн-
сабан биэриэхтэрин 
сөп. Ол инниттэн 
дьиэ бас билээччилэрэ 
уопсай мунньахха 
капитальнай өрөмүөҥҥэ 
ыйдааҕы усунуос 
алын кээмэйиттэн 
элбэх сууманы 
төлүүр туһунан 
куоластыахтарын 
наада. Оччоҕо усунуос 
алын кээмэйиттэн 
ордор үбү дьиэ 
бас билээччилэрэ 
бэйэлэрэ билэллэринэн 
өрөмүөн үлэлэригэр 
ыытыахтарын сөп. 
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Бу бырагырааманы  Интерниэтинэн бэйэҕит 
субъеккыт тустаах министерствотын саайтыгар 
булуҥ. Бырагыраама  маны таһынан регионнааҕы 
оператор саайтыгар тахсыбыт буолуон сөп. Бу 
атыылыыр-эргинэр бырааба суох тэрилтэ, ол 
хас биирдии субъекка   хапытаалынай өрөмүөнү 
үбүлүүр уонна элбэх кыбартыыралаах дьиэлэр-
гэ тустаах өрөмүөнү оҥорор сыаллаах тэриллэр. 
Дьиэлэри бас билээччилэр регионнааҕы опе-
ратордары анал счет хаһаайынын быһыытынан 
ылыныахтаахтар, бу счет кинилэр  үптэрин-
харчыларын  мунньар уопсай “хочуоллара” бу-
олар.  Бырагыраамаҕа чопчу эһиги дьиэҕитигэр 
ханнык өрөмүөн уонна ханнык кэмҥэ оҥоһуллара 
былааннанарын туһунан чопчу билиэххитин сөп. 
Ол эрээри   бырагыраама сылын аайы ырытыл-
лар, ол иһин онно ыйыллар чахчылар уларыйыах-
тарын сөбүн билиэх тустааххыт.

Хапытаалынай өрөмүөн регионнааҕы програм-
матын олоххо киллэрэр сыалтан муниципаллар 
кылгас больохтоох былаан олохтууллар. Бу была-
аннар үс сыл иһигэр олохтоноллор уонна бас би-
лээччилэри маннык чуолкай быһаарыыларынан 
интэриэһиргэтэр: 

• кылгас болдьохтоох былаан үлэлиир кэми-
гэр үлэлэр хаһан оҥоһуллуохтаах кэмнэрэ чуол-
кайдаммыт.

• ханнык үлэлэр уонна өҥөлөр былааннам-
мыттара чопчу биллэр. 

• капитальнай өрөмүөн государственнай 
уонна муниципальнай өйөбүлүн көрүҥэ уонна 
кээмэйэ быһаарыллыбыт.
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Хапытаалынай өрөмүөҥҥэ үбү хайдах мун-
ньунабыт?

Хапытаалынай  өрөмүөҥҥэ харчы төлүүбүт 
дуу, төлөөбөппүт дуу диэн ыйытык билигин 
турбат. Бас билээччилэргэ  хапытаалынай 
өрөмүөҥҥэ үбү ханнык ньыманан мунньуналла-
рын быһааралларыгар сөптөөх кэм бэриллибитэ. 
Бу бэриллибит кэм бүтүүтэ бас билээччи ыйдааҕы 
усунуоһу төлүүр эбээһинэстээх.   Өскөтүн эһиги  
хапытаалынай өрөмүөн бырагырааматын иһинэн 
дьиэҕитигэр өрөмүөнү эбэтэр атын үлэлэри 
регионнааҕы  бырагыраама анаабыт кэмин инни-
нэ оҥоттороору быһаарыммыт буоллаххытына, 
оччоҕо манна туттуллубут үп инникитин төлүүр 
сылдьар ыйдааҕы усунуоскутуттан учуоттанар. 
Онуоха маннык түгэн учуоттанар:

• бу үлэлэри оҥорторорго бүддьүөт кэлэр 
эбэтэр регионнааҕы оператор үбүн туһаммакка, 
бэйэҕит үпкүтүн эрэ бараабыт буоллаххытына. 

• өскөтүн өрөмүөн үлэтин төлөбүрэ  олохто-
ох бырабыыталыстыба  бигэргэппит кээмэйин 
аһары барбатах буоллаҕына.

Хапытаалынай өрөмүөн пуондата – дьиэни 
бас билээччилэр ый аайы төлөөбүт усунуостарын 
үбэ.

Икки ньыманан мунньуохха сөп:

1 Регионнааҕы оператор счетугар (ону өссө 
«уопсай хочуол» диэн ааттыыллар). 

2 Чопчу дьиэ аатыгар арыллыбыт 
анал счекка. 

Ханна
суруллубутуй? 

РФ дьиэҕэ-уокка 
кодексатын 169 ыст. 1 ч.

 Билиэх 
тустааххыт

Дьиэ олохтоохторо 
ханнык үлэ көрүллэр 
испииһэгин эбэн-сабан 
биэриэхтэрин сөп. 
Ол инниттэн дьиэни 
бас билээччилэр 
уопсай мунньахха 
хапытаалынай  
өрөмүөҥҥэ ыйдааҕы 
усунуос алын 
кээмэйиттэн элбэҕи 
төлүүр туһунан 
куоластыыллара 
ирдэнэр. Оччоҕо усунуос 
алын кээмэйиттэн 
ордор үбү дьиэни 
бас билээччилэр 
бэйэлэрэ билэллэринэн 
өрөмүөн үлэлэригэр 
ыытыахтарын сөп..
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Регионнааҕы бырагыраама киэҥ эйгэ истии-
тигэр тахсыбытын кэнниттэн дьиэ кыбартыыра-
ларын бас билээччилэр алта ый иһигэр мунньу-
нар харчыларын ханнык ньыманан төлүүллэрин 
быһаарыныахтаахтар. Өскөтүн бу кэм иһигэр 
быһаарымматахтарына, кинилэр дьиэлэрин 
“уопсай хочуолтан” төлөнөр үптээх тутуулар ах-
сааннарыгар быһа киллэрэллэр. Бэриллибит кэм 
иһигэр ылыныллыбыт быһаарыыны кэлин уопсай 
мунньахха куоластаан төһө баҕарар уларытыахха 
сөп. Ол эрээри, итиниэхэ хапытаалынай өрөмүөн 
оҥорторор туһугар эрдэ кирэдьииккэ киирэн ба-
ран төлөөн бүтэрбэтэх, атын ханна эмэ иэстээх, 
тус эбэһээтэлистибэлээх буолуо суохтааххын.     

Анал счет
Анал счет “уопсай хочуолтан” уратыта диэн, 

онно чопчу биир дьиэ бары кыбартыыраларын 
бас билээччилэр эрэ кыттыһар үптэрин угаллар. 
Оччотугар бу мунньуллубут харчыны чопчу бу 
эрэ дьиэ  хапытаалынай  өрөмүөнүгэр туттуохха 
сөп буолар. Анал счету бас билээччинэн (чуо ким 
аатыгар аһыллыбытынан) буолуон сөп: 

Ханна
суруллубутуй? 

РФ дьиэҕэ-уокка 
кодексатын 170 ыст. 4 ч.

1 Дьиэни бас билээччилэр табаарысты-
балара (ДьБТ—ТСЖ), онно биир дьиэ ки-
ирэр (эбэтэр биир учаастакка турар уонна 
биир инженернэй ситимҥэ холбоммут хас 

2
Дьиэ, дьиэ тутуутун эбэтэр атын анал по-

требкооператив (ол туһуттан дьиэни  бас би-
лээччилэр эмиэ уопсай мунньахха маныаха 
сөптөөх быһаарыныыны ылыныахтаахтар).
     2015 сылга олорор Дьиэ-уот кодексаты-

да дьиэ хабыллыан сөп); ол инниттэн бас билээч-
чилэр уопсай мунньахха ДьБТ аатыгар анал счет 
аһалларыгар сөбүлэһэллэрин туһунан быһаарыы 
ылыныахтаахтар.
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 Билиэх 
тустааххыт

Дьиэни бас билээччилэр 
– дьиэ бас билээччилэрин 
табаарыстыбатын 
(ТСЖ) чилиэннэрэ— 
бэйэлэрин 
сиэптэриттэн 
хапытаалынай 
өрөмүөҥҥэ төлүө 
суохтарын сөп, ол 
оннугар табаарыстыба 
бэйэтэ эрэ бас 
билэрин—хоһу, 
кыбартыыраны—
уларсыкка биэрэн, 
эбэтэр олорор 
дьиэтин эркинигэр 
реклама ыйанарыгар 
ылбыт харчытын 
хапытаалынай  өрөмүөн 
суотугар ыытыан эмиэ 
сөп. Бу быһаарыыны 
уопсай мунньахха 
бука бары сүбэнэн эрэ 
ылыныахтаахтар.

3 Дьаһайар тэрилтэлэр (бу быраап кини-
лэргэ 2015 сыл тохсунньу ыйтан бэрилли-
битэ).

4 Регионнааҕы оператор. Ол аатыгар анал 
счету эмиэ арыйыахха сөп, онно киирбит 
үп быһаччы биир дьиэ өрөмүөнүгэр барар. 
Өскөтүн дьиэни бас билээччилэр бу курдук 
быһаарыныыны  ылыннахтарына, кинилэр 
хапытаалынай өрөмүөҥҥэ мунньар үптэрэ 
атын дьиэлэри бас билээччилэр харчыла-
рын курдук регионнааҕы оператор “уопсай 
хочуолугар” буолбакка, бааҥҥа туспа счек-
ка мунньуллар

гар уларыйыы киирэрэ былааннанар, ол 
түмүгүнэн   анал потребкооператив   анал 
счету аһар бырааба сотуллуоҕа. 

Өскөтүн анал счету бас билээччи салгыы ак-
каастанар эбэтэр кэккэ биричиинэнэн бэйэтин 
эбээһинэһин кыайан толорбот буоллаҕына, дьиэни 
бас билээччилэр икки ый иһигэр анал счеттарыгар 
атын бас билээччини була охсуохтаахтар. Өскөтүн 
бу этиллибит кэмҥэ ким буоларын быһаарбатах 

ТСЖ

ЖСК

Управляющая
компания

Региональный
оператор

Собственный
счет

Ким аатыгар счет аһыллыбыта улахан суолтата суох – 
онно баар үп дьиэ бас билээччилэрин киэнэ буолар уонна 
капитальнай өрөмүөҥҥэ эрэ туһаныллар.
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буоллахтарына, олохтоох бэйэни салайар тэрилтэ 
регионнааҕы операторы анал счет бас билээччи-
тинэн аныыр. Дьиэни бас билээччи хапытаалынай   
өрөмүөҥҥэ кирэдьиит ылбыт түгэнигэр, оттон анал 
счету бас билээччи (регионнааҕы оператор буолба-
тах) моҥкурууттаабыт буоллаҕына, олохтоох бэйэ-
ни салайынар тэрилтэ  10 хонук иһигэр уопсай мун-
ньахха сөптөөх быһаарыныы ылынар бырааптаах. 
Оччоҕо ити кэм и регионнааҕы оператор  анал сче-
ту бас билээччи үлэтин толорор соруктанар.  

Ким аатыгар анал счет аһыллыбыта оруолу 
оонньообот – онно киирбит үп барыта дьиэни 
бас билээччилэр киэннэрэ  дэнэр уонна дьиэ ха-
пытаалынай өрөмүөнүгэр эрэ туттуллар. Ол үбү 
ДьБТ (ТСЖ) салайар хампаанньалар иэстэрин 
төлөбүрүгэр ыытара табыллыбат. Регионнааҕы 
оператор иэһин төлөбүрүгэр эмиэ туттуллуо су-
охтаах, ол эрээри өскөтүн регионнааҕы оператор 
хапытаалынай  өрөмүөн оҥоһуллубутун эбэтэр 
уопсай мунньахха ылыллыбыт быһаарыныыны 
толоруу түмүгэр иэскэ киирбит буоллаҕына, бас 
билээччилэр муспут үптэрин ол иэһи сабарга тут-
туохтарын сөп. Оттон анал счету бас билээччи 
моІкурууттаатаҕына, онно баар үп куонкурустуур 
да  маассаҕа киллэриллибэт. 

Сокуоҥҥа быһаччы сурулларынан, анал счек-
ка баар харчыны ханнык  түгэҥҥэ хайдах туһанар 
ньыма барыта эрдэттэн ыйыллар.   

Ону таһынан счеттан харчыны уһулар 
түгэннэригэр баан үлэһитэ уһула кэлбит киһи ма-
ныаха сөптөөх туоһу докумуоннааҕын бэрэбиэр-
кэлиир эбээһинэстээх. 

Ханнык бааҥҥа (кирэдьиит биэрэр тэрилтэҕэ) 
анал счет аһыллыахтааҕый? Бу боппуруоһу дьиэни 
бас билээччилэр бэйэлэрэ сүбэнэн быһаараллар. 
Онуоха сүрүн усулуобуйа маннык: 20 миллиард 

Ханна
суруллубутуй? 

РФ дьиэҕэ-уокка 
кодексатын 175 ыст. 6 ч.

Ханна
суруллубутуй? 

РФ дьиэҕэ-уокка 
кодексатын 177 ыст. 
1, 2 ч.
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Продаётся
участок

солкуобайтан итэҕэһэ суох бэйэтэ бас билэр, эр-
гитэр үптээх Россия баана буолуохтаах. Өскөтүн 
бас билээччилэр регионнааҕы оператор аатыгар 
анал счет аһарга быһаарыммыт буоллахтарына, 
ону  талар боппуруоһу киниэхэ сорудахтыахта-
рын сөп. Бу түбэлтэҕэ кирэдьиит биэрэр тэрилтэ 
торгуйдаһыы  түмүгүнэн талыллар.

Ханнык бааннар уонна кирэдьиити биэрэр тэ-
рилтэлэр бу ирдэбилгэ эппиэттииллэрин туһунан 
толору сонуну-чахчылары Россия Киин баанын 
саайтыгар булуоххутун сөп: http://www.cbr.ru/
credit/listfz.asp

Үбү страховкалыыр наада дуу, суох дуу? Ону 
дьиэни бас билээччилэр  бэйэлэрэ быһаараллар. 
Сокуон быһыытынан анал счету страховкалыыр 
булгуччута суох. 

Региональнай оператор счета –  
«уопсай хочуол»

“Уопсай хочуол” сүрүн ис хоґооно – усунуоһу 
бары ый аайы төлүүллэр, ол эрээри дьиэлэр 
регионнааҕы бырагыраама олохтообут 
бэрээдэгинэн уочаратынан өрөмүөннэнэллэр. 
“Уопсай хочуолга” үп тыытыллыбакка 
хараллыытыгар регионнааҕы оператор 
эппиэттиир. Өскөтүн кини соругун сатаан 
толорботоҕуна, эппиэтинэс регион былааһыгар 
сүктэриллэр. 
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«Уопсай хочуол» уонна анал счет:  
сүрүн өрүттэрэ

Бааҥҥа анал счет Регионнааҕы оператор счета 
(«уопсай хочуол»)

Дьиэ хапытаалынай өрөмүөнүн пуондатын олохтуурга
үб-харчыны  киллэрээччилэр  

Ыйдааҕы харчынан булгуччулаах усунуос Ыйдааҕы харчынан булгуччула-
ах усунуос

Хомуллубут үп элбэх квартираал дьиэ бас билэ-
эччилэр бас билиилэригэр хаалар

Хомуллубут үп регионнааҕы 
оператор бас билиитигэр кии-
рэр

Кэмигэр усунуос төлөөбөтөхтөрүнэн пени 
(штраф) ааҕыллар

Кэмигэр усунуос 
төлөөбөтөхтөрүнэн пени 
(штраф) ааҕыллар

Баан усулуобуйатынан, баҕар мунньуллубут 
үпкэ бырыһыан эбиллиэн сөп

Баанынан бырыһыан 
ааҕыллыбат

Капитальнай өрөмүөн фондатыгар кэмигэр 
усунуос төлүүллэрин бас билээччилэр бэйэлэрэ 
хонтуруоллууллар (пеня ааҕыытын, претензия-
лары ыытааһыны, суут ирдэбилин анал счет бас 
билээччитэ эбэтэр бас билээччилэри кытары 
дуогабардаах киһи оҥорор)

Капитальнай өрөмүөн фон-
датыгар дьиэ хас биирдии 
квартиратын бас билээччилэрэ 
кэмигэр усунуос төлүүллэрин 
регионнааҕы оператор хон-
туруоллуур (пеня ааҕыытын, 
претензиялары ыытааһыны, 
суут ирдэбилин регионнааҕы 
оператор оҥорор)

Анал счет аһыытын уонна көрүүтүн-истиитин 
банк оҥорор, туспа төлөбүргэ.

Счет тутуута-харайыыта 
регионнааҕы оператор үбүттэн 
оҥоһуллар

Дьонтон төлөбүр ылыыны, анал счету салайы-
ыны, төлөбүрү ааҕыыны, төлөммөтөх усунуос 
иһин бырыһыаны ааҕыыны, иэстээхтэртэн 
ирдээһини анал счет бас билээччитэ эбэтэр 
бас билээччилэри кытары дуогабардаах киһи 
оҥорор.

Дьонтон төлөбүр ылыыны, анал 
счету салайыыны, төлөбүрү 
ааҕыыны, төлөммөтөх усунуос 
иһин бырыһыаны ааҕыыны 
регионнааҕы оператор бэйэтин 
үбүн туһанан туран оҥорор.
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Бааҥҥа анал счет Регионнааҕы оператор счета 
(«уопсай хочуол»)

Хапытаалынай өрөмүөнү тэрийии уратылара

Капитальнай өрөмүөнү кэмигэр оҥоһулларын 
ситиһэр эбээһинэһи дьиэ бас билээччилэрэ 
сүгэллэр

Капитальнай өрөмүөнү кэ-
мигэр оҥоһулларын ситиһэр 
эбээһинэһи регионнааҕы опера-
тор сүгэр

Бас билээччилэр уопсай мунньахха 
быһаарыыларынан, дьиэлэрин өрөмүөнүн 
региональнай программаҕа олохтоммут кэмтэн 
эрдэ оҥотторуохтарын сөп

Дьиэ бас билээччилэрэ капи-
тальнай өрөмүөн больоҕор 
дьайар кыахтара суох

Бас билээччилэр эбии кредит ылар эбэтэр эбии 
харчы хомуйар туһунан быһаарыныы ылыныах-
тарын сөп

Бас билээччилэртэн кредит 
ылааһын уонна эбии харчы 
хомуйааһын ирдэммэт

Анал счетка хомуйбут эбии үптэринэн дьиэни 
бас билээччилэр атын үлэни оҥотторуохтарын 
сөп

Регионнааҕы программа 
олохтообут үлэлэриттэн атын 
үлэлэри оҥотторор бырааптара 
суох

Уопсай мунньахха быһаарыыларынан капи-
тальнай өрөмүөнү оҥоттороллоругар бэдэрэ-
этчит тэрилтэтин ыҥыраллар. Бас билээччилэр 
бэдэрээдчит тэрилтэтин куонкуруһунан талыах-
тарын эмиэ сөп

Бэдэрээтчит тэрилтэлэр аукцион 
эбэтэр куонкурус нөҥүө талыл-
лаллар. Куонкурус комиссиятын 
састаабыгар элбэх квартиралаах 
дьиэ бас билээччилэрин бэрэ-
стэбиитэлэ киирэр

Сакаасчыт иннигэр бэдэрээтчит тэрилтэтэ 
капитальнай өрөмүөн үлэтин хаачыстыбатын, 
кээмэйин, кэмигэр бүтэрэрин иһин эппиэттиир

Капитальнай өрөмүөн үлэтин 
хаачыстыбатыгар, кээмэйи-
гэр, кэмигэр оҥоһулларыгар 
эппиэтинэһи регионнааҕы опе-
ратор сүгэр

Капитальнай өрөмүөн фондатын оҥоһуутун 
ньыматын быһаарыы ылыныллыбытын кэннэ 
биир ый устата уларытыахха сөп

Капитальнай өрөмүөн фон-
датын оҥоһуутун ньыматын 
быһаарыы ылыныллыбытын 
кэннэ икки сыл буолан баран 
биирдэ уларытыахха сөп

Үлэ сыанатыттан сирдэтэн төлөнөр үп тустаах 
кээмэйэ хомулуннаҕына, капитальнай өрөмүөн 
фондатыгар усунуоһу төлүүрү тохтотон эриэх-
тэрин сөп (дьиэ хас сыллаахха тутуллубутуттан 
көрөн)

Капитальнай өрөмүөн фондаты-
гар усунуоһу төлүүрү тохтотул-
лубат
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  Хапытаалынай өрөмүөҥҥэ анал счету хай-
дах сөпкө талабыт

Анал счету талыы үлэтин өссө эрдэ, уопсай 
мунньах буолуон иннинэ ыытар ордук. Бастатан 
туран, бааннар этиилэрин кытта билсэн баран, 
табыгастаах дэммит бааннары талан, көҕүлүүр 
бөлөх дьүүлүгэр таһаарар куолу. Ону таһынан 
анал счету салайар тэрилтэни кытта дуогабар бы-
райыагын көрүөххэ: төлөбүрү киллэриэххэ, кви-
танцияны бэчээттиэххэ, иэстээхтэри кытта үлэни 
ыытыахха наада. Анал счету талыыга анаммыт 
уопсай мунньах бэбиэскэтигэр булгуччу бу курдук 
боппуруостар баар буолуохтаахтар: 

1 Хапытаалынай өрөмүөҥҥэ төлөнөр усунуос 
кээмэйин олохтооһун (кини региоҥҥа олох-
томмут хапытаалынай  өрөмүөҥҥэ усунуос 
алын кээмэйиттэн кыра буолуо суохтаах). 

2 Элбэх кыбартыыралаах дьиэ баайын-ду-
олун  хапытаалынай өрөмүөнүн үлэтин 
уонна өҥөтүн испииһэгэ (ол испииһэк 
регионнааҕы бырагыраамаҕа ыйыллыбыт 
испииһэктэн аҕыйаҕа суох буолуохтаах). 

3 Элбэх кыбартыыралаах дьиэни хапы-
таалынай өрөмүөннээһин  болдьоҕо 
(регионнааҕы бырагыраамаҕа ыйыллыбыт 
болдьохтон хойут буолуо суохтаах). 

4 Анал счет бас билээччитин талыы.

5 Анал счету арыйарга кирэдьииттиир тэ-
рилтэни талыы. Өскөтүн сатаан талба-
тах буоллахтарына, эбэтэр ол тэрилтэ 
ирдэбилгэ эппиэттээбэт буоллаҕына, 
бу боппуруос регионнааҕы оператор 
быһаарыытыгар ыытыллар. 

 Билиэх 
тустааххыт

Хапытаалынай  
өрөмүөҥҥэ үбү 
мунньарга талбыт 
анал счету ылынар 
туһуттан, элбэх 
кыбартыыралаах 
дьиэ олорор уонна 
олорбот тутуутун 
уопсай иэниттэн 
2/3 кырата суох 
иэни бас билээччилэр 
куоластыахтарын 
наада.
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7 Анал счету салайыы өҥөтүгэр ирдэнэр 
төлөбүр кээмэйин быһаарыы. 
Уопсай мунньах дьон куоластааһынынан ыы-
тыллыахтаах, өскөтүн мунньах буолбатаҕына, 
кэтэх ньыманан тэрийиэххэ сөп.

 Ааҕар-суоттуур хамыыһыйа   бары куолаһы 
учуоттаатаҕына, мунньах быһаарыытын борото-
куоллаан, оҥорон баран, боротокуол дьиҥнээҕин    
талыллыбыт счету бас билээччи аадырыһыгар 
ыытыллар.

Элбэх кыбартыыралаах дьиэлэргэ  хапытаалы-
най өрөмүөнүн оҥоруу

Быраабыла быһыытынан хапытаалынай  
өрөмүөн үлэлэрэ элбэх кыбартыыралаах дьиэни 
бас билээччилэр уопсай мунньахтарыгар ылыллы-
быт быһаарыыга олоҕуран оҥоһуллар. Ол эрээри, 
ыйыллыбыт кэмҥэ быһаарыныы ылыныллыбатах 
буоллаҕына, хапытаалынай өрөмүөн олохтоох 
бэйэни салайыныы уорганын быһаарыытынан 
оҥоһуллар.

 Хапытаалынай өрөмүөн үлэтин толоруу 
туһанан быһаарыныы бас билээччилэр уопсай 
мунньахтарыгар ылыллар:

* бэйэлэрин көҕүлээһиннэринэн;
* регионнааҕы оператор этиитинэн;
* уопсай баай-дуол харайыытын өҥөтүн оҥорор 

сирэй этиитинэн. 
Хапытаалынай  өрөмүөн үлэтин оҥоруу 

боппуруоһун туһунан уопсай мунньах 
быһаарыытыгар баар буолуохтаах:

а) хапытаалынай  өрөмүөн үлэлэрин испииһэгэ;

6 Анал счету салайар киһини талыы 
(төлөбүрдэри ааҕан киллэрэр, баан рекви-
зиттээх квитанциалары бэчээттиир, баан 
хамыыґыйатын төлүүр, иэстээхтэри кытары 
үлэлиир).

Ханна
суруллубутуй? 

РФ дьиэҕэ-уокка 
кодексатын 189 ыст. 5 ч.
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 б) хапытаалынай өрөмүөн ороскуотун сметата; 
в)  хапытаалынай өрөмүөн болдьоҕо;
 г) хапытаалынай  өрөмүөнү ыытарга мунньуллубут үп 

хантан киирбитэ ыйыллыбыт буолуохтаах;
 д) дьиэни бары бас билээччилэр ааттарыттан ха-

пытаалынай өрөмүөн сүнньүнэн оҥоһуллубут үлэни 
тутарга кыттар уонна тустаах докумуоннарга илии бат-
тыыр боломуочуйалаах киґи ыйыллыбыт буолуохтаах.  

Өскөтүн бас билээччилэр “уопсай хочуол” ньыма-
тын   хапытаалынай  өрөмүөн пуондатынан ылынан, 
уонна үөһэ этиллибит быһаарыныыны   хапытаалынай  
өрөмүөн ыытыллыахтаах сыла туолуон үс ыйын ин-
нинэ ылымматах буоллахтарына, ыйыллыбыт үлэлэр 
регионнааҕы оператор этиилэринэн сирдэтиллэн 
олохтоох дьаґалта быһаарыытынан оҥоһуллаллар.  
Өскөтүн бас билээччилэр хапытаалынай  өрөмүөн пу-
ондатын анал счекка оҥорон баран, үлэ оҥоһуллар 
кэмигэр ирдэнэр сууманы мунньубатахтарына, анал 
счекка баар үптэрин кытары регионнааҕы опера-
тор “уопсай хочуолугар” киирэллэр, ирдэнэр үлэни 
регионнааҕы оператор толорор

Продаётся
участок

Ыйыллыбыт 
кэм кэнниттэн 
аварийнайынан 
билиниллибит 
дьиэлээх бас 
билээчилэргэ 
хас да вариант 
бэриллэр.
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Сууллар кутталлаах дьиэ
Сууллар кутталлаах диэн акылаатыгар, эркинигэр, 

сүрүн тутулугар эмсэҕэлээбит  уонна мас тутууга 
тыын тутула эргэрбит-алдьаммыт, уйар кыаҕа 
суоҕа уонна сууллар кутталлааҕа туоһуламмыт 
дьиэни билинэллэр (34 п. Олорор тутуунан тутууну 
билинии, тутууну олорорго сөбө суоҕунан билинии 
уонна элбэх кыбартыыралаах дьиэни сууллаары 
гыммыт диэн  билинэн көһөрүү эбэтэр хат тутуу, 
РФ Бырабыыталыстыбатын  2006 сыл тохсунньу 28 
күнµнээҕи 47 №-дээх  уурааҕынан). 

Олохтоох бэйэни салайыныы иһинэн тэриллибит 
биэдэмэстибэлэр икки ардыларынааҕы хамыыґыйа 
быһаарыытынан дьиэ сууллаары гыммыт диэн 
билиниллэр. 

Хамыыһыйа үлэтин түмүгүнэн бу быһаарыылартан 
биирэ эрэ ылыныллар:

• тутуу киһи олороругар сөбө суоҕун туоһулуур 
төрүөттэри булар туһунан; 

• элбэх кыбартыыралаах дьиэни сууллаары 
гыммыт төрүөтүн булуу уонна саҥардан хат тутуу 
туһунан; 

• элбэх кыбартыыралаах дьиэни сууллаары 
гыммыт төрүөтүн булуу уонна олохтоохторун 
көһөрүү туһунан.

Ыйыллыбыт кэм кэнниттэн сууллаары 
гыммытынан  билиниллибит дьиэлээх бас 
билээчилэргэ таларга хас да көрүҥ бэриллэр.

2012 сыл тохсунньу 1 күнүгэр диэри  
сууллаары гыммытынан уонна көтүрүллэринэн  
билиниллибит дьиэлэр олохтоохторун бүддьүөт  
үбүн суотугар босхо саҥа дьиэҕэ көһөрөллөр. 
Федеральнай бырагырааманан көһөрүү 2017 сылга 
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Квартира №1Квартира №2Квартира №3Квартира №4

1 Элбэх кыбартыыралаах дьиэлэрин бэйэлэ-
рин харчыларыгар үлэһэн саҥардан тутта-
рыахтарын сөп.

2 Дьиэлэрин көтүрэн баран, учаастактарын 
атыылаан, үбүн үллэстэн, бэйэлэрин суот-
тарыгар атын дьиэҕэ көһүөхтэрин сөп. 

3 Дьиэни көтүрэн, ол оннугар бэйэлэрин 
үптэринэн саҥа дьиэни туттарыахтарын 
сөп. 

4 Социальнай наймылаһыы дуогабарынан 
дьиэни наймылаһыахтарын сөп.

Өскөтүн элбэх кыбартыыралаах дьиэ хапы-
таалынай өрөмүөн регионнааҕы бырагыраама-
тыгар киллэриллэн баран, кэнники сууллаары 
гыммытынан биллэриллибит буоллаҕына, ха-
пытаалынай  өрөмүөн пуондатыттан үп бу дьи-
эни саҥардан тутууга  эбэтэр көтүрүүгэ ыытыл-
лар, оччоҕо бас билээччилэр үөһэ этиллибит үс 
түгэнинэн дьаһаналлар. 

түмүктэниэхтээх. Оттон ыйыллыбыт болдьох 
кэнниттэн сууллаары гыммытынан билиниллибит 
дьиэлэр бас билээччилэрэ түөрт түгэн: 
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