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ачык сервитутлар билгелэу Ьэм туктату
тэртибенэ узгэрешлэр Ьэм
естэмэлэр керту турында

2018 елньщ 3 августында кабул ителгэн «Россия Федерациясе >Цир кодексына Ьэм
Россия Федерациясенен аерым закон актларына линияле объектларны урнаштыруны
гадилэштеру елешендэ узгэрешлэр керту турында»гы №341 -ФЗ Федераль закон, Россия
Федерациясе >Цир кодексыньщ 39.46 статья нигезендэ, Татарстан Республикасы Баулы
муниципаль районы Башкарма комитеты
КАРАР ИТЭ:
1.

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты ж;итэкчесенец 2012 елньщ

февралендэ кабул ителгэн 28нче карары белэн расланган Татарстан Республикасы
Баулы муниципаль районы мэнфэгатьлэрендэ ачык сервитутлар билгелэу Иэм туктату
тэртибенэ тубэндэге узгэрешлэр Иэм естэмэлэр кертергэ:
1.2. пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1.2. Сервитут Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма
комитеты карары белэн дэулэт Иэм муниципаль ихтыяж^арны тээмин иту, шулай ук, >цир
участокларын

тартып

алмыйча,

ж,ирле

халыкньщ

ихтыяж^арын

тээмин

иту

максатларында билгелэнергэ мемкин (ачык сервитут).»;
1.3. пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1.3. Ачык сервитут тубэндэге максатта билгелэнэ:
1)

ж;ир

участогы

аша

транспортта

яисэ

ж;эяу

уту,

шул

исэптэн

гомуми

файдаланудагы су объекты янына Иэм аньщ яр буе полосасына гражд,аннарньщ ирекле
утуен тээмин иту максатларында;
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2) ж;ир участогында ызанлау билгелэрен, дэулэт геодезик челтэрлэренен геодезия
пунктларын, гравиметрик пунктларны, нивелир пунктларын heivi аларга керу юлларын
урнаштыру ечен;
3) жир участогында дренаж эшлэре уткэру ечен;
4) су объектларыннан Иэм сулыкпардан су ресурсларын алу ечен;
5) >к;ир участогы аша авыл хужалыгы хайваннарын уткэру ечен;
6)

печэн

чабу,

авыл

хужалыгы

хайваннарын

жир

участогында

билгелэнгэн

тэртиптэ, жирле шартларга Иэм гореф-гадэтлэргэ туры килэ торган срокларда кету ечен:
7) ау, балыкчылык, аквакультура (балык урчету) максатларында жир участогыннан
файдалану ечен;
8) Россия Федерациясе Ж,ир Кодексыньщ 39.37. статьяда каралган максатларда
жир участогыннан файдалану ечен.»;
2.1. пунктта «карар» сузен «карар»га алмаштырырга;
2.2. пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.2. Ачык сервитутны билгелэу инициатолары - Татарстан Республикасы Баулы
муниципаль

районы

жирле

узидарэ

органнары,

хокукый

формасына

1пэм

милек

формасына бэйсез рэвештэ оешмалар, шэхси эшмэкэрлэр, гражданнар (эгэр ачык
сервитут билгелэу аларньщ эшен Иэм тормыш эшчэнлеген тээмин иту ечен кирэк булса),
шулай ук, жир участогыннан файдалану хокуклары Татарстан Республикасыньщ Баулы
муниципаль районы мэнфэгатьлэрендэ фактта файдалану нэтижэсендэ чиклэнгэн булса,
жир участоклары милекчелэре, жир хужалары haM жирдэн файдаланучылар.»;
2.4. пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.4. Ачык сервитут билгелэу турындагы утенеч язуында курсэтелгэн булырга
тиеш:
1) мерэжэгать итученец исеме Ьэм урнашу урыны, Юридик затларньщ бердэм
дэулэт ре^естрында дэулэт теркэве турындагы язманыц дэулэт теркэу номеры Иэм салым
тулэученек идентификация номеры;
2)

Россия

Федерациясе

Ж|ир

кодексыньщ

39.37.

статьясы

нигезендэ,

ачык

сервитутны билгелэу максаты;
3) ачык сервитут алу срогы;
4) >к;ир кишэрлегеннэн (аныц елешеннэн) Иэм (яки) анда урнашкан кучемсез милек
объектыннан, рехсэт ителгэн файдалану тере нигезендэ, ачык сервитут билгелэнэ торган
эшчэнлекне тормышка ашыруга бэйле рэвештэ, файдалану мемкин булмаган яисэ
шактый

кыенлашкан

вакыт.

Курсэтелгэн

срокка

инженер

реконструкциялэу, капиталь яки агымдагы ремонтлау вакыты кертелэ;
5) ачык сервитут билгелэу зарурлыгын нигезлэу;

корылмасын

тезу,
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6) курсэтелгэн инженерлык корылмасын реконструкциялэу яисэ эксплуатациялэу
ечен ачык сервитут билгелэу турында утенеч язуы бирелгэн булса, мерэжэгать итученен
инженерлык корылмасына хокукы булуын раслаучы курсэтмэ;
7) жир участогы дэулэт яисэ муниципаль ихтыямупар ечен тартып алуга бэйле
рэвештэ, кучерелэ торган инженерлык корылмасына хокук иясе турында белешмэлэр
(мерэжэгать итуче курсэтелгэн инженерлык корылмасы милекчесе булмаса);
8) ачык сервитут билгелэу турында гариза бирелгэн жир участогыньщ кадастр
номерлары

(алар

булган

очракта),

адресы

яки

мондый жир участогыньщ урнашу

урыныньщ башка тасвирламасы;
9) мерэжэгать итуче белэн элемтэ ечен почта адресы haM (яки) электрон почта
адресы.».;
2,5. пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.5. Ачык сервитут билгелэу турындагы утенеч язуына Россия Федерациясе Ж,ир
кодексыньщ 39.41. статьяньщ 5 пункты нигезендэ документлар теркэлэ.
Ачык сервитут билгелэу турындагы утенеч язуы Иэм аца кушып бирелэ торган
документлар,

мерэжэгать итуче телэге буенча,

Россия Федерациясе >Кир кодексы

нигезендэ, дэулэт яки муниципаль ихтыяжлар ечен жир участокларын алу турындагы
утенеч язуы ечен билгелэнгэн тэртиптэ Иэм ысул белэн шэхсэн узе тарафыннан яисэ
почта элемтэсе аша кэгазьдэ йэ, «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрен
кулланып, электрон документ рэвешендэ тапшырылырга мемкин.
Ачык сервитут билгелэугэ вэкалэтле орган, ачык сервитут билгелэу турында утенеч
язуы кергэн кеннэн алып биш эш кене эчендэ, тубэндэге шартлар булганда, кабул
ителгэн карарньщ сэбэплэрен курсэтеп, аны тикшермичэ кире кайтара:
1) утенечнамэ утенеч язуында курсэтелгэн максатлар ечен ачык сервитут билгелэу
ечен вэкалэтле органга тапшырылмаса;
2) мерэжэгать итуче Россия Федерациясе Ж^ир кодексыньщ 39.40. статьясында
каралган зат буласа;
3) ачык сервитут билгелэу турында утенеч

язуы

Россия

Федерациясе Ж,ир

кодексыньщ 39.37. статьясында каралмаган максатларда бирелсэ;
4) ачык сервитут билгелэу турындагы утенеч язуына Россия Федерациясе >Цир
кодексыньщ 39.41. статьяньщ 5 пунктында каралган документлар беркетелмэсэ;
5) ачык сервитут билгелэу турындагы утенеч язуы Ьэм аца кушып бирелгэн
документлар Россия Федерациясе Ж,ир кодексыньщ 39.41. статьяньщ 4 пункты нигезендэ
билгелэнгэн талэплэргэ туры килмэсэ.
€)гэр

ачык

сервитут

билгелэу

турында

гариза

Россия

Федерациясе

Ж,ир

кодексыньщ 39.37. статьяньщ 1, 2, 4 Иэм 5 пунктларында курсэтелгэн максатларда
бирелгэн булса, Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма
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комитеты) Россия Федерациясе >К,ир кодексыньщ 39.42 статьясындагы 3-8 пунктларында
каралган тэртиптэ, жир участоклары иялэрен ачыклау тээмин ителэ.»;
2.7. пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.7. Ачык тьщлауларны (>к;эмэгать фикер алышуларын) оештыру Иэм уздыру
тэртибе

«Татарстан

Республикасы

Баулы

муниципаль

районы»

муниципаль

берэмлегендэ ачык тьщлауларны (ж;эмэгать фикер алышуларын) оештыру Иэм уткэру
тэртибе турында Нигезлэмэ белэн билгелэнэ.»;
2.8. пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.8. Башкарма комитетньщ ачык сервитутны билгелэу турындагы карарында
тубэндэге мэгълумат булырга тиеш:
1) ачык сервитутны билгелэу максаты;
2) кемнец ачык сервитут билгелэу турында гаризасы нигезендэ карар кабул ителуе
турында белешмэ;
3) дэулэт яисэ муниципаль ихтыяж^пар ечен ж;ир участогын тартып алуга бэйле
рэвештэ кучерелэ торган инженерлык корылмасыньщ милекчесе турында белешмэ (ачык
сервитут

курсэтелгэн

инженерлык

корылмасын

реконструкциялэу

максатларында

билгелэнсэ Иэм ачык сервитут иясе курсэтелгэн инженер корылмасыньщ милекчесе
булмаса);
4) ачык сервитут билгелэнэ торган ж;ир участогыньщ кадастр номерлары (алар
булганда), урнашу урыны, адресы яки тасвирламасы;
5) ачык сервитут срогы;
6) ж;ир участогыннан (аньщ елешеннэн) h9M (яки) анда урнашкан кучемсез мелкэт
объектыннан, рехсэт ителгэн файдалану тере нигезендэ, сервитутны тормышка ашыруга
бэйле рэвештэ, файдалану мемкин булмаган яки шактый кыенлашкан вакыт (мондый
срок булганда);
7) документларны раслау турындагы карар реквизитлары яки Россия Федерациясе
Ж|ир кодексыньщ 39.41. статьясыньщ 2 пунктында каралган документлар реквизитлары
(ачык сервитут билгелэу турында карар курсэтелгэн документлар нигезендэ кабул
ителгэн булса);
8) территориялэрдэн файдалануньщ махсус шартлары булган зоналарны билгелэу
тэртибен Иэм мондый зоналар чиклэрендэ >к;ир участокларына хокукларны чиклэуне
билгели

торган

норматив

файдалануньщ аерым

актлар

шартлары

реквизитлары
булган

(ачык

зоналарны

сервитут

билгелэуне

территориялэрдэн
талэп

итэ торган

инженерлык корылмасын урнаштыру максатларында билгелэнсэ);
9) ачык сервитут ечен тулэу исэплэу Иэм тулэу керту тэртибе (муниципаль милектэ
булган

Иэм

гражданнарга

яисэ

юридик затларга

бирелмэгэн

участокларына карата ачык сервитут билгелэгэн очракта);

>к;ирлэргэ яисэ

>цир
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10) эшчэнлек терен тээмин иту ечен ачык сервитут билгелэнеп, эшчэнлекне
тормышка

ашырганда

эш

башкару

графиты

(муниципаль

милектэ

булган

Иэм

гражданнарга яисэ юридик затларга бирелмэгэн >к;ирлэргэ яки ж;ир участокларына карата
ачык сервитут билгелэнгэндэ);
11) ачык сервитут иясе >к;ир участогын рехсэт ителгэн файдалану тере нигезендэ
файдалану ечен яраклы халэткэ китерергэ, ачык сервитут нигезендэ урнаштырылган
инженерлык корылмасын Россия Федерациясе Ж,ир кодексыньщ 39.50. статьясындагы 8
пунктында каралган срокпарда сутэргэ бурычлы икэнлегенэ курсэтмэ.»;
2.9. пунктта беренче абзацны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«Ачык сервитут, «Кучемсез милекне дэулэт теркэвенэ алу турында» Федераль
закон нигезендэ, Россия Федерациясе >^ир кодексыньщ 39.25. статьяньщ 4 пунктында
каралган сервитутлардан тыш, дэулэт теркэвенэ алынырга тиеш. Ачык сервитутлар
турында белешмэлэр Кучемсез милекнец бердэм дэулэт реестрына кертелэ.»;
2.10 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.10. Россия Федерациясе

ир кодексыньщ 39.37 статьясыньщ 1 пунктчасында

курсэтелгэн объектны ж;ир участогында урнаштыру Россия Федерациясе Ж,ир кодексыньщ
39.44. статьясы 1 пункты 4 пунктчасында каралган сроктан артып киткэн вакыт эчендэ
ж;ир участогыннан файдалануга (рехсэт ителгэн файдалану тере нигезендэ) мемкинлек
бирмэсэ яисэ аны куллануда ж;итди кыенлыклар тудырса, гражданньщ яки юридик затньщ
ж;ир участогында курсэтелгэн корылма ачык сервитут шартларында урнаштырылмый. Бу
очракта курсэтелгэн корылма, Россия Федерациясе Ж;ир кодексыньщ 49 Мэм 56.3
статьяларында

каралган

шартларны

утэп,

ж;ир участогы дэулэт яисэ

муниципаль

ихтыяж^лар ечен алганнан соц урнаштырылырга мемкин.»;
2.12. еченче абзацта «карар» сузен «карар»га алмаштырырга;
3.1.-3.5. пунктлар уз кечен югалткан дип танырга;
«Ачык сервитут ечен тулэуне билгелэу Ьэм тулэу тэртибе» карарына 2нче кушымта
уз кечен югалткан дип танырга.
2.

Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны «Татарстан Республикасы Баулы

муниципаль районыньщ Мелкэт Иэм ж,ир менэсэбэтлэре палатасы» МКУ житэкчесенэ
йекпэргэ.

Баулы муниципаль районы
Башкарма комитеты житэкчесе

