Хәзерге вакытта Дәүләт Думасында гараж амнистиясе турында закон проекты карала. Әлеге закон проекты Росреестр катнашында эшләнгән һәм гараж итеп билгеләнгән объектларга һәм алар урнашкан җир участокларына хокукларны рәсмиләштерү мәсьәләләрен (сорауларын) җайга салуга ачыклык кертергә тиеш. Бу хакта студиягә чакырылган кунак – Росреестрның Татарстан республикасы буенча идәрәсе белгече Фазылов Рәдиф Фәрит улы белән тулырак сөйләшербез.
Рәдиф Фәритович, гараж амнистиясе турындагы закон проектының асылы нәрсәдә?
Әлеге закон проектында гражданнарның теләкләре дә, һәм шулай ук хакимият органнары һәм җирле үзидарә органнарының позицияләре дә максималь рәвештә исәпкә алынган. Хәзерге вакытта үзегез дә беләсез гражданнар үз гаражларын рәсмиләштерүдә кыенлыклар кичерә һәм еш кына судларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. “Гараж амнистиясе” турындагы закон проекты әлеге мәсьәләне (проблеманы) хәл итәргә һәм гражданнарга үз гаражларын теркәргә (рәсмиләштерергә) мөмкинлек бирәчәк.
Гаражны рәсмиләштерү өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Гаражны рәсмиләштерү өчен гражданнар җирле үзидарә органнарына (шул исәптән МФЦ аша), гаражны куллану фактын раслый торган документ белән бергә, гамәлдәге гараж урнашкан җир участогын бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Җирле узидарә органнары үз чиратында җир участогын һәм гаражны теркәу өчен гаризаны үзләре бирәләр һәм әлеге очракта дәүләт пошлинасын түләргә кирәкми. 
Сез гариз белән бергә гаражны кулану фактын раслый торган документ та бирергә кирәклеген әйттегез. Нинди документлар кирәк булырга мөмкин? 
Әлеге закон проекты буенча кешенең гаражга ия булуын раслаучы документлар исемлеге билгеләнә. Аларга гараж кооперативында пай түләү турында документ, элек гаражны бүлеп бирү турындагы карар, элек алынган техник инвентаризация документлары һ. Б. лар керә ала.
Төбәкләр, документлар исемлегенә өстәмә кертә алалар. Андый буенча вәкаләтләр аларга биреләчәк. Татарстанда ул нинди булачак, без өстәмә рәвештә хәбәр итәрбез. Әлегә бу мәсьәлә җентекләп өйрәнелә.
Барлык гаражларга да гараж амнистиясе таралачакмы?
«Гараж амнистиясе" Шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кергәнче, ягъни 2004 елның 31 декабренә кадәр төзелгән гаражларга кагыла. Сүз фундаменты һәм стеналары булган капиталь корылмалар турында гына бара. Корылмалар бер катлы, торак биналардан башка булырга тиеш. Алар гараж-төзелеш кооперативлары составына керергә яки аерым торучы капиталь корылмалар була ала. Гараж урнашкан җир дәүләт карамагында булырга тиеш. «Гараж амнистиясе» астына күп катлы йортларда һәм офис комплексларындагы җир асты гаражлары да эләкми. 
"Гараж амнистиясе" кысаларында гараж урнашкан җирне участогын рәсмиләштереп буламы?
Әйе, закон проекты буенча җир участогын гаражны рәсмиләштергәндә эшләп булачак.

