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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        27.11.2018                                                                    № 1004 

 

2011 елның 22 сентябрендәге “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы мәнфәгатьләрендә ачык сервитутлар 

билгеләү һәм аларны туктату Тәртибе 

турында”гы Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 577 номерлы Карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

     Россия Федерациясе Җир кодексы,   2011 елның  12 августындагы   “Татарстан 

Республикасы мәнфәгатьләрендә ачык сервитутлар билгеләү һәм аларны туктату 

тәртибе турында”гы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 660 нчы 

Карары   нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА:  

 

 1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2011 елның 22 сентябрендәге 577 номерлы Карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы мәнфәгатьләрендә ачык 

сервитутлар билгеләү һәм аларны туктату Тәртибенә (алга таба - Тәртип) түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә: 

1) Тәртипнең 3 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

“3. Ачык сервитут билгеләнергә мөмкин: 



1) җир кишәрлеге аша узу яки йөрү, шул исәптән гомуми файдаланудагы су 

объекты янына һәм аның яр буе полосасына гражданнарның ирекле үтеп керүен 

тәэмин итү максатларында; 

2) җир кишәрлегендә дәүләт геодезия челтәрләренең межалау билгеләрен, 

геодезия пунктларын, гравиметрик пунктларын, нивелир пунктларын һәм аларга 

керү юлларын урнаштыру; 

3) җир участогында дренаж эшләре үткәрү; 

4) су объектларыннан һәм су ресурсларыннан су алу (тартып алу) ; 

5) җир кишәрлеге аша авыл хуҗалыгы хайваннарын куып китү; 

6) озынлыгы җирле шартларга һәм гореф-гадәтләргә туры килә торган 

срокларда җир участокларында билгеләнгән тәртиптә печән чабу, авыл хуҗалыгы 

хайваннарының көтү;   

 

7) аучылык, балыкчылык, аквакультура (балыкчылык) максатларында җир 

кишәрлеген куллану; 

8) җир кишәрлеген түбәндәге максатларда файдалану: 

- әлеге объектлар федераль, региональ һәм җирле әһәмияттәге объектлар булса, 

яки электр, газ, җылылык, су белән тәэмин итү, су бүлү челтәрләре объектларын, 

элемтә линияләрен һәм корылмаларын урнаштыру, инженерлык-техник тәэминат 

челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) өчен кирәк булса, алыштыргысыз 

технологик өлешләрдән файдалануга тапшырыла, я җир кишәрлекләрен 

инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) 

өчен кирәк булса, яки җир кишәрлекләрен тартып алу, (элегрәк алар дәүләт яки 

муниципаль ихтыяҗлар өчен (алга таба - инженер корылмалары) урнашкан иде); 

- федераль, региональ һәм җирле әһәмияттәге транспорт инфраструктурасы 

объектларын төзүне, үзгәртеп коруны, ремонтлауны тәэмин итү өчен кирәк булган 

вакытлыча яки ярдәмче корылмаларны (киртәләрне, көнкүреш әйберләрен, 

түбәләрне дә кертеп) һәм (яки) төзелеш техникасын урнаштыру, ремонтлау 

вакытына күрсәтелгән төзелеш, реконструкция;  

 - дәүләт милкендәге җир кишәрлекләрендә гомуми файдаланудагы тимер юл 

белән кисешкән урыннар урнаштыру, шулай ук автомобиль юллары яисә 

автомобиль юллары белән кисешү яисә автомобиль юллары кушылмалары 

урнаштыру, автомобиль юлына бүлеп бирелгән полоса чикләрендә Дәүләт яисә 

муниципаль милектәге җир кишәрлекләрендә башка автомобиль юлларына карата 

автомобиль юллары яисә тимер юл аркылы чыгу урыннарын урнаштыру, 

автомобиль юлына бүлеп бирелгән полосалары чикләрендә автомобиль юлына 

бүлеп бирелгән полоса чикләрендә; 

  - туннельләрдә автомобиль юлларын һәм тимер юл юлларын урнаштыру; 



- федераль, региональ һәм җирле әһәмияттәге линияле объектларны 

урнаштыруны, әлеге объектларны төзү, реконструкцияләү өчен инженерлык 

эзләнүләрен үткәрүне, шулай ук әлеге Тәртипнең 8 пунктчасының икенче абзацында 

каралган корылмаларны урнаштыруны күздә тота торган территорияне 

планлаштыру буенча документларны әзерләү максатларында инженерлык 

эзләнүләрен үткәрү.”; 

2) 6 пунктта “җитәкче” сүзен төшереп калдырырга; 

3) түбәндәге эчтәлекле 9.1 пункт өстәргә: 

«Әлеге Тәртипнең 3 пунктының 8 пунктчасы нигезендә халыкка сервитут 

билгеләү турындагы үтенечнамәдә түбәндәгеләр күрсәтелергә тиеш: 

 1) мөрәҗәгать итүченең исеме һәм урнашу урыны, юридик затның бердәм 

дәүләт реестрында дәүләт теркәве турындагы язуның Дәүләт теркәү номеры һәм 

салым түләүченең идентификация номеры; 

2) әлеге Тәртипнең 3 пунктындагы 8 пунктчасы нигезендә ачык сервитут 

билгеләү максаты; 

3) ачык сервитутның соралган вакыты; 

 4) рөхсәт ителгән файдалану нигезендә җир кишәрлеген (аның өлешен) һәм 

(яки) анда урнашкан күчемсез милек объектын куллану мөмкин түгел яисә ачык 

сервитут билгеләнә торган эшчәнлекне гамәлгә ашыру белән бәйле рәвештә шактый 

кыенлашачак (мондый хәлләр килеп чыкканда). Күрсәтелгән вакытка инженерлык 

корылмасын төзү, реконструкцияләү, капиталь яки агымдагы ремонтлау вакыты 

кертелә; 

5) ачык сервитут урнаштыру кирәклеген нигезләү; 

6) күрсәтелгән инженерлык корылмасын реконструкцияләү яки 

эксплуатацияләү өчен ачык сервитут билгеләү турында үтенечнамә бирелгән 

очракта, инженерлык корылмасы гариза бирүчегә карый торган хокукка күрсәтмә; 

7) дәүләт яисә муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлеген алу белән бәйле 

рәвештә күчерелә торган инженерлык корылмасы хокукына ия кеше турында 

мәгълүматлар (әгәр мөрәҗәгать итүче әлеге инженерлык корылмасы хуҗасы 

булмаса);  

 8) халыкка сервитут билгеләү турында үтенечнамә бирелгән җир 

кишәрлекләренең кадастр номерлары (алар булганда) мондый җир кишәрлекләренең 

урнашу урыны адреслары яки башка тасвирламасы; 

9) гариза бирүче белән элемтә өчен почта адресы һәм (яки) электрон почта 

адресы.”; 

4) 16 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“16. Татарстан Республикасы мәнфәгатьләрен тәэмин итүче ачык 

сервитутларны билгеләү һәм туктату белән бәйле чыгымнарны финанслау, шул 

исәптән ачык сервитутны дәүләт теркәвенә алуга, күчемсез мөлкәтнең бердәм 



дәүләт реестрына үзгәрешләр кертү белән бәйле чыгымнарның (соразмер) туры 

китереп  түләүгә, җир кишәрлегенең Хокук иясе зыяннарын каплауга бәйле 

чыгымнарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.”; 

 5) 17 пунктта: 

а) икенче абзацта  “җитәкче” сүзен төшереп калдырырга; 

б) өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының Халык алдында сервитутны туктату, шул исәптән вакытыннан алда 

туктату турындагы Карары ачык сервитутны туктату турында күчемсез мөлкәт 

Бердәм дәүләт реестрында язылганнан соң үз көченә керә.». 

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматенең рәсми порталында 

урнаштырырга. 

 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

  

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                           М. Х. Хәбибуллова 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


