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МУНИЦИПЫIЬ

hэм туктату

татарстан Республикасы отнэ муниципаль районыныц <кулле-киме авыл
я{ирлеге)) муниципаль берэмлеге территориясенде гавами сервитутлар

билгелэу hэм туктату турында нигезлэмэне раслау хакында

Россия ФедерацияQе х(ир кодексыныц 2З, з9.2з, з9.26 статьялары, <<Россия
Федерациясендэ щирле Yзидаре оештыруныц гомуми принциплары турында)
200З елныц б октябрендаге 1зl-ФЗ номерлы Федераль iu*or, (узгэрешлар hэм
остэмэлэр белан), <Кучемсез милекне даYлэт теркэвенэ алу турындa;) 13 июль
2015 ел J\ъ218-ФЗ Федераль закон (ргэрешлэр hэм ".irr"n.p белэн),
<Татарстан Республикасында я{ирле Yзидарэ турында> 2оо4 еJIныц iB
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (узгэрешлэр hэм
остэмэлэр белан), Отнэ муниципалъ районыныц Кулле-киме авыл х{ирлеге
Уставына таянып, Татарстан Республикасы отнэ муниципаль районы Кулле-
Киме авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Кушымта нигезендэ Татарстан Республикасы Отна муницип€Lль
районыныц <Кулле-Киме авыл я{ирлеге)
территоРиясендЭ гавамИ сервитутлар билгелау
нигезлэмэне расларга.

берэмлеге
турында

2. олеге карар кабул ителган коннан Yз коченэ керэ hэм Татарстан
Республикасы отнэ муниципаль районыныц <Кулле-К"r. u"urл хtирлеге)
муниципuLль берэмлегенец мэгълYмат стендына урнаштыру юлы белэн
халыкка ){(иткерелергэ hэм Татарстан Республикасы
районыныц <<Интернет>> мэгълYмат-телекоммуникация
сайтында урнаштырырга тиеш : http : //atn}ra. tatarstan. rul

з. олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны yз
к€Lддырам.
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челтэре рэсми

щавапчылыгымда
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районы
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Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районыныц <Кулле-Киме авыл
щирлеге) муниципаль берэмлеге территориясендэ гавами сервитутлар

билгелэу hэм туктату турында нигезлэмэ

1. Гомуми ниfезламалар

1.1. Олеге нигезлэма Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районыныц
<Кулле-Киме авыл )цирлеге) муницип€lJIь берамлеге территориясендэ (алга
таба - )) Кулле-Киме авыл >цирлеге" муницип€lJIъ берэмлеге) гавами
сервитутларны билгелэу hэм туктату турында - Нигезлэмэ) Россия
Федерациясе Граждан кодексы, Россия Федерациясе Щир кодексы, <<Россия

Федерациясенда п{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турындаD
06.10.2003 ел, J\Ъ131-Ф3 Федераль закон (узгэрешлэр hэм остамалэр белэн),
(кyчемсез милекне дэyлэт теркэвенэ алу турында)> 13 июлъ,2015 ел, J\Ь218-ФЗ
Федераль закон ( узгэрешлэр hэм остэмэлэр белэн), <Татарстан
Республикасында х{ирле yзидарэ турында ' 28.07.2004 ел, Jф45-ТРЗ Татарстан
Республикасы Законы (узгэрешлар haM остэмэлэр белэн) ,Татарстан
Республикасы Отнэ муниципаль районыныц <<Кулле-Киме авыл }кирлеге)
муниципuLль берэмлеге Уставы нигезендэ эшлэнде. П(ир монэсэбатлэрен
тартипка aшу, <Кулле-Киме авыл п(ирлеге) муницип€Lль берэмлеге
территориясендэ щирлэрне рациоЁалц файдалануны теэмин итy
максатларында, шулай ук милекчелэрнец, пtирдэн файдаланучыларныц, щир
билэуrеларнец, п{ирле yзидарэ органнарыныц, дэyлэт хакимияте
органнарыныц, Кулле-Киме авыл хtирлеге хzllrкыныц хокукый гарантияларен
hэм законлы манфагатьларен гамалгэ ашыру hэм тээмин итy максатлары
исэпкэ €lJIынды.

|.2. Нигёзлэмэ Татарстан Республикасы Отна муниципаJIъ районыныц
<Кулле-Киме авыл х{ирлеге)) муниципаль берэмлеге территориясендаге (алга
таба - гавами сервитут) rlqир кишэрлеклэренэ карата дэyлэт, муниципаль
берамлек мэнфэгатьлэрен тээмин итy очен кирэк булган очракларда, эJIеге х(ир
кишэрлеклэрен тартып алмыйча, гавами сервитутларны билгелэу hэм туктату
тэртибен haM шартларын билгели.

1.3. Кайбер кагыйдэларнец гамэлдэ булуы п{ир монэсэбэтлэрендэ
катнашучыларныц (милекчелэр, п{ирдэн файдаланучылар, lт(ир билауrелэр,
арендаторлар) барысына да кагыла.

I.4. Гавами сервитутлар Татарстан Республикасы Отнэ мунициrт€шь

районыныц <Кулле-Киме авыл жирлеге) муниципаль берамлеге карары (алга
таба - Совет карары) нигезендэ, гавами (ищтимагый) тыцлаулар нэтих{элэрен
исэпкэ аJIып, Россия Федерациясе П(ир кодексыныц 2З статьясындагы З

пунктында билгелэнгэн максатлар очен билгеланэ.
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татарстан Республикасы отнэ муницип€tль районыныц (кyлле-киме авыл
х{ирлеге) мунициIIаль берэмлеге территориясендэ гавами сервитутлар

билгелэу hэм туктату турында нигезлэмэ

1. Гомуми нигезламалар

1.1. олеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы отна муниципаль районыныц<Кулле-Киме авыл щирлеге)) муниципаJIь берэмлеге территор"".."д. (алга
таба - )) Кулле-Киме авыл lцирлеге" муницип€lJIь 

- 
берэмлеге) гавами

сервитутларны билгелэу hэм туктату турында - Нигезrr.rr) Россия
Федерациясе Граждан кодексы, Россия ФедерациrIсе п(ир кодексы, <<Россия
Федерациясенде }кирле Yзидара оештыруныц гомуми принциплары турында)
06.10.2003 ел, м131_Ф3 Федераль закон (узгэрешп.р й., остэмэлэр белэн),
(кr{емсез милекне дэYлет теркэвена алу турында>> 13 июлъ,2Оl5 ел, Ns218-Фз
Федераль закон ( узгэрешлэр hэм остэмэлэр белэн), <Татарстан
Республикасында )цирле Yзидарэ турында " 28.07.2004 ел, JЪ45-ТРЗ Татарстан
Республикасы _Законы (узгарешлэр hэм остэмэлэр белэн) ,ТатарстанРеспубликасы отнэ муниципаJIь районыныц <Кулле-Киме авыл iщирлеге>)
муниципыIь берэмлеге Уставы нигезендэ эшлэнде. Щир монасэбэiп.р.п
тэртипкэ СШУ, <Кулле-Киме авыл х(ирлеге>) муницип€tль берэмлЪге
территориясендэ )цирлэрне рациоIиIJIЬ файдалануны теэмин итY
максатларында, шулай ук милекчелэрнец, х(ирдэн файдаланучыларныц, п{ирбилэучелэрнец, я{ирле Yзидарэ органнарыныц, дэYлэт хакимиrIте
органнарыныц, Кулле-Киме авыл х{ирлеге х€Lлкыныц хокукый гарантиялэрен
hэм законлы мэнфэгатьлэрен гамэлгэ ашыру hэм ,.rr"" итy максатлары
исэпкэ €LгIынды.

1.2. Нигезлэме Татарстан Республикасы отнэ муниципшIъ районыныцкКулле-Киме авыл ll(ирлеге) муницип€шь берэмлеге территориясендэге (алга
таба - гавами сервитут) хqир кишэрлеклэренэ карата дэyлат, муниципаль
берэмлек мэнфэгатьлэрен тээмин итy очен кирэк булъан о.rрu*чрда, элеге х(ир
кишерлеклэрен тартып алмыйча, гавами сервитутларны билгелэу haM туктату
тэртибен hэм шартларын билгели.

1.з. Кайбер кагыйдэлэрнец гамэлдэ булуы жир менэсэбэтлэрендэ
катнашуЧыларныЦ (милекчелер' жирдэН файдалаНучылар, )циР билэl.челэр,
арендаторлар) барысына да кагыла.

1"4, Гавами сервитутлар Татарстан Республикасы отнэ муницип€lJIь
районыныц <<Кулле-Киме авыл х(ирлеге) муниципаль берэмJIеге карары (алга
таба - Совет карары) нигезендэ, гавами (ищтимагый) тыцлаулар нати}кэлэрен
исапка аJIып, Россия Федерациясе Щир кодексыныц 2з статьясындагы З
пунктында билгеленгэн максатлар очен билгелана.



Ачык (иrцтимагый) тыцлауларныц нэти}цэларе тэкъдим итY характерына ия.

1.5. Ачык сервитутлар дэYлэт хакимияте органнары, п(ирле Yзидараорганнары, |ражданнар hэм юридик затлар инициати"u""iбу.нча билгелэнэ.
халык €шдында сервитутны билгелэy инициативасы Татарстан Республикасы
отнэ муницип€шь районы Кулле-киме авыл щирлеге депутатлар Советы
карары белэн расмилэтIттерелэ.

татарстан Республикасы отнэ муниципаль районы Кулле-киме авыл х{ирлеге
муниципаль берэмлеге Башлыгы инициативасы Татарстан Республикасы Ъr".
мунициПаль районЫ Кулле-Киме авыл х{ирлеге депутатлары Советы, (алга
таба- )цирлек башлыгы) hэм Татарстан Республикасы (ir", *у"rцr.rаль районыКулле-Киме авыл )цирлеге башкарма органы (алга ,udu- авыл я(ирлеге
башкарма органы район яlитэкчесе) деIIутатлары советы карары белэн
рэсмилаштерела
гражданнарныц hэм юридик затларныц инициативасы гариза рэвешенда
расмилаштерелэ.
1.6. Гавами сервитут билгелэу белэн бэйле затларныц хокуклары hэмзаконлы мэнфэгатълэре Россия Федерациясе пfuр кодексыныц 2з
статьясындагы 7 hэм 8 пунктлары hэм Россия Федерациясе Граждан кодексы
белэн я{айга сЕшына.
|,7, Ачык сервитут (кlчемсез молкэткэ хокукларны hэм аныц белэн €lJIыш-
бирешлэрне деyлэт теркэвене €Lлу турында) Федералъ закон нигезендэ даyлэттеркэвене ЕIJIынырга тиеш hэм ул теркэлгэнн,ен соц Yз кеченэ керэ.
Б,р YK )цир кишэрлегенэ карата берничэ сервитут билгелэнсэ, аJIарныц
hэркайсы дэYлэт теркэвенэ €Lлынырга тиеш.
1,8, Сервитутны гамэлго ашыру yзенэ карата билгелэнгэн х{ир участогы очен
авыррак булырга тиеш.
1,9, Гавами сервитут белэн йеклэнгэн Хflр участогы билгеле бер хокукта
булган зат гавами сервитутны гамэлгэ ашыруга комачауламаска тиеш.
1.10. Халык €Lлдында сервитут билгелау ).щир кишэрлегеннен файдаланумомкин булмаса, ll(ир кишэрлеге хух{асы, 

"q"рдЬ" файдаланУчы, х(ир хущасы,-
шул исаптэн сатып алу юлы белэн, аныц элеге х(ир участогыннан зыянны
каплап аry яисе зыяннарны каплап, тигез кыйммэтле х(ир кишэрлеге бируне
талеп итаргэ хокуклы.
1,11, Халык аJIдында сервитут билгелангэн щир кишэрлегене хокук кrIкэн
очракта, башка затка карата Ачык сервитут саклана.

2. Ачык сервитут билгелау тартибе
Ачык сервитут билгелэу тубэндэге тэртиптэ гамалгэ ашырыла:
2,1, Халык €lJIдында сервитуТ билгелэу инициативасы белэн чыккан
гражданнар яисэ юридик затлар башлык адресына гариза белэн морэх(огать
итэлар.



гавами сервитут билгелэу турында Карар кабул иткэн х(ирле yзидарэ
органнары башкарма органга тиешле хокукый акт щибэре. Гавами бйлгельу
турында гариза яисе хокукый актта булырга тиеш:
_ кызыксынган затныц исеме;
- х€шык €IJIдында сервитут йеклергэ такъдим ителэ торган п{ир кишэрлеген
урнаштыру турындагы кyрсэтмэ; ;

- хаJIык €Lлдында сервитут урнаштыру тэкъдим ителгэн п{ир кишэрлегенец
кадастр номеры;
_ х{ир кишарлегенец бер олешенэ карата Ачык сервитут урнаштыру текъдим
ителэ торгаН пtир участогыныц исэпкэ €tJIy номеры (халык €Lлдында сервитут
билгелэрга тэкъдим ителэ торган очракта););
- максат hэм нигезлэy кирэклеген билгелау Ачык сервитут;
- ачык сервитутныц гамалда бупу срогы (халык €Lлдында вакытлы сервитут
билгелэнгэн очракта) йэ гавами сервитутныц срогы чикJIэнмэган характерда
булуы.
Ачык сервитутны билгелэy турындагы гаризада кr{емсез милеккэ haM аныц
белэн алыш-бирешлэрге хокукларныц бердэм дэyлэт реестрында теркэлмэгэн
очракта, т(ир кишэрлегенец милекчелэренец фамилиялэре, исеме (исеме), яшэy
урыны (урнашу урыны) hэм башка хокук иялэре турында мэьлyмат кyрсэтелэ.
Халык Еtлдында сервитут билгелэу турындагы гаризага яки хокукьй актка
планлаштырыла торган ачык сервитутныц гамэлде бупу олкэсе билгелэнгэн
)цир кишэрлегенец кадастр планы беркетелерга тиеш. Халык очен сервитутны
билгелэу инициаторлары булып гражда"ннар яки юридик затлар булсъ, .uъur"
сервитут билгелау турындагы гаризага беркетелергэ тиеш:
- гаризаны имз€шаган гражданнарныц шехесен таныклаучы документларныц
кyчермэлэре яки гамэлгэ кую документларыныц кr{ермэлэре;
- кызыксынучы зат вэкиленец вэк€UIэтлэрен таныклаr{ы ышаныч кэг€lзе яки
башка документ (эгэр гавами сервитут билгелэу турындагы гаризага
кызыксынган зат хtитэкчесе булмаган зат кул куйса);
2.2. ашкарма орган гавами сервитут билгелэу турында гаризаны яки
хокукый актны hэм аца тэкъдим ителэ торган документларны карый hэм гариза
керген коннэн щиде эш коненнан дэ соцга калмыйча аны hэм, моныц очен
тубэндаге нигезлэр булса, кире кайтаруныц сэбэплэрен кYрсэтеп, бирелгэн
документларны кире кайтара:
- ачык сервитутны билгелаY турындагы гариза 2.1
Нигезлэмэ т€LJIэплэргэ туры килми;

пунктта билгелэнгэн элеге

- Ачык сервитут билгелэу турындагы гаризага алеге Нигезлэм е 2.| пунктында
кyрсетелгэн документлар беркетелмэгэн;
- гавами сервитут билгелеу турында гаризада кyрсателгэн гавами сервитутны
билгелэу максаты Россия ФедерациrIсе п(ир кодексыныц 23 статьясындагы 3
цунктында каралган гавами сервитутларны билгелау максатларына туры
килми;
- хаJIык €Lлдында сервитут билгелеy турындагы гаризада автомобиль юлына
булеп бирелгэн полос€шар чиклэрендэге }кир кишарлегенэ карата инженерлык
коммуникациялэрен СШУ, кYчерY, Yзгэртеп коРУ, €LIIарны эксплуатациялаY,



шулай ук юл сервисы объектын тозY, реконструкциялэY, капит€UIь ремонтлау,аны эксплуатациялэy, реклама конструкциялэрен урнаштыру hэм
эксплуатациялэY очен Ачык сервитут урнаштыру тэкъдим ителэ.;
- тапшырылган документларда дорес булмаган мэгълlматларны ачыклау.
2.з. БилгелэНгэн таJIэПлэргэ туры китереп, башкарма орган 7 кенлек срокта
аларны €шган мизгелдэн €lJIып график матери€Lлда хаJIык €tлдында сервитутныц
гамэлдЭ булУ олкэсен чагылдыра hэм х€lJIык аJIдында ..p""ryi билгелэу
момкинлеге яки момкин булмавы турында бэялэмэ эзерлэyне гамэлга ашыра.
2.4. Ачык сервитутны билгелаY момкин булмаса, башкарма орган морэх{агать
итr{е адресына нигезле рэвештэ баш тартуны щибэрэ.
гавами сервитут билгелэу момкинлеге турындагы Уцай бэялэмэ гавами
(ихqтимагый) тыцлауларны билгелэу турындагы масьэлэне хэл итY очен районбашлыгы исемена щибэрела. Бэялэмэгэ х€шык €Lлдында сервиту, О"пйэYне
башлап щибэруче гариза яки хокукый акт hэм щир кишэрлегенец кадастр
планы, планлаштырыла торган ачык сервитутныц гамэлдэ бупу олкэсен
чагылдырып, теркалергэ тиеш.
2.5. Башлык башкарма орган бэялэмэсен карый hэм аныц белэн килешеп,
гавами (ищтимагый) тыцлаулар yткэрyне килештерэ.
Бэялэмэ белэн килешмэгэн очракта, башлык аны гариза бирученец нигезле
рэвештэ баш тартуын эзерлэY очен башкарма органга кире кайiара.
2.6. Гаризаны ыIдан карау нэтипtэлэре буенча haM башкармu ор.а" башлыгы
тарафыннан 14 конлек Уцай килешенгэн очракта:
2.6.|. хЕLпык €rлдында сервитут билгелэнергэ момкин булган жир кишэрлекJIэре
хокукына ия булучыларга гавами (иrцтимагый) тыцлаулар yткэрy турында
хэбэрлэр хqибэрэ;
2.6.2. гавами (хqэмагать) тыцлаулар уздыру турында гавами (щэмэгать)
тыцлаулар уздыру турында мэьлyмат бастыруны тээмин итэ, рэсми басмада
€Lларны Yткэргэнгэ кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча мэгълYматны бастырып
чыгаруны тээмин итэ, Татарстан Республикасы Этнэ муниципаль районыныц
<Кулле-Киме
муницип€Lль берэмлек)
урнаштырыла.

<<Интернет" челтэрендеге рэсми сайтында

2.6.з. гавами yткэрy турында карар проектын азерлэyне гамэлгэ ашыра
(ищтимагый) тыцлаулар уздыру мэсьэлэсе буенча гавами сервитут бЙлгелэу.
2.7. Ачык сервитут билгелэу мэсьэлэсе буенча 

"u"ur"- (ицтимагый)
тыцлаулар уздыру турында карар проектында:
2-7.I. хаJIык (щэмэгать) тыцлауларыныц вакыты, урыны hэм фикер €Lлышуга
чыгарыла торган масьэла, тикшерелэ торган материаJIлар белан танышу
шартлары турында, гавами (ищтимагый) тыцлауларны YткэрYгэ вэкаJIэтле
орган hэм аларны оештыру очен )цаваплы зат турында белrе-rЪпrр булырга
тиеш;
2.7.2. х€tпык (тtэмэгать) тыцлауларына йомгак яаау буенча Комиссия составы
(алга таба - Комиссия) раслана. Комисаия хаJIык аJIдында сервитут билгелау
территориясеннэн чыгып тозелэ.



2,8, Элеге Нигезлэмэнец З булегенде билгелэнган тэртипта yткерелгэнгавамИ (шцтимагый) тыцлаулар нэтих{элерен исэпкэ .UIып, €шарнытэмамлаганнан соц 3 кон эчендэ гавами.aр""rуi билгелэуяки гавами сервитутбилгелэудэн баш та!ту турында карар езерлаy гамалгэ ашырыла.Ачык сервитутны билгелаy турындагы карарда гавами сервитутныц эчталеге,ачык сервитутныц гамэлдэ булу олкасе (мэйданы, .'"n 
"p.;, 

ачык сервитутныцгамэлда бу"у срогы, гавами сервитут билгелэнэ торган х(ир участогыныцКаДаСТР НОМеРЫ, КеШе (ОРГаН) аЧЫК СеРВИТУтны дэyлэт теркэвенэ аJIырга тиеш.халык €rлдында сервитут билгелэу турындагы карарга )I("p кишэрлегенецкадастр планы кr{ермасе кушып бирелэ, анда планлаштырыла торган ачыксервитутныц гамэлда булу олкэсе билгелэнгэн.
2.9. Гавами сервитут билгелэу яки аны билгелэудэн баш тарту турында Караркабул ителгэн коннэн 7 кон эчендэ заказлы хат белэн щир кишэрлегеинициаторына hэм аныц хокукына ия булу.rыларга гавами сервитут билгелеyяки гавами сервитут билгелэудэн баш тарту турында карар кrIермэсе
щибэрела.
2.10. Гавами сервитут билгелэу турында Карар кабул ителгэннэн соц бер айэченда гавами сервитутны дэyлет теркавенэ €tлу буенча чараJIар yткэрелэ.

_ 3. Ачык (иrцтимагый) тыцлаулар Yткару тартибез,1, Ачык (ихqтимагый) тыцлауларда хzLлык аJIдында сервитут билгелэумэсьэлэсе буенча )цир кишэрлегене яки аныц олешенэ карата х€шык €Lлдындасервитут билгелэу мэсьэласе буенча фикер €шыш€шар h., карарлар кабулителэ.
з,2, Ачык сервитутны билгелэу турындагы мэсъале буенча гавами(иrцтимагый) тыцлаулар х€Lлыкка муницип€шь беремлек векиле тарафыннанмэьлyмат бирy рэвешендэ yткэрела.
мэьлумат рэсми басмада бастырып чыгару юлы белэн гамэлгэ ашырыла,шулай ук <Интернет) челтэрендэге муницип€шь берэмлекнец рэсми сайтында,анда х€шык чLJIдында сервит турында 

'n"*rryru, булган, фикер *"*-fruчыгарыла торган хабэрлэр урын ала.
з.з. Гавами (ихqтимагый) тыцлаулар уздыру турында хэбэрдэ Ачык сервитутбилгелэу мэсъэласе буенча тубэндэге белешйелэр булырга тиеш::- Ачык сервитут билгелэу,..".rr..е буенча гавами (ихlтимагый) тыцлауларныyткэрy датасы, вакыты hэм урыны турында;

- Ачык сервитут билгелэу белэн кызыксынган зат турында;- хагIыкка ачык сервитут (урнашу урыны, кадастр номеры, майданы, Щиркатегориясе, рохсэт ителгэн файдалану, йоклэмэлэр) yp"u-r"rpy тэкъдимителгэн щир участогы турында;);
- милекчелэр hэм башка хокукка ия булучылар турында, аца яки аныц З.З.Гавами (шцтимагый) тыцлаулар уздыру турында хэбэрде Ачык сервитутбилгелау мэсьэлэсе буенча тубендеге белешмэлэр булырга тиеш:- Ачык сервитут билгелеу ,..".rr..е буенча гавамI4 (иrцтимагый) тыцлауларны
YткэрY датасы, вакыты hoM урыны турында;
- Ачык сервитут билгелэу белэн кызыксынган зат турында;



- хыIыкка ,ачык сервитут (урнашу урыны, кадастр номеры, мэйданы, Х(ир
категориясе, рохсэт ителгэн файдалану, йоклэмэлэр) урнаштыру тэкъдим
ителгэн щир участогы турында;);
- милекчелэр heM башка хокукка иrI булl^rылар турында, аца яки аныц бер
олешенэ хzlJIык апдында сервитут билгелэргэ такъдим ителэ;
Ачык сервитут билгелэунец максаты hэм кираклеген нигезлэy турында;
- аЧык сервитутныц гамэлда булу Срогы (эгэр х€uIыкка вакытлы сервитут
билгелэргэ такъдим ителэ) турында.
3.4. Ачык сервитутны билгелаy мэсьэлэсе буенча и}ктимагый тыцлауларда
катнашучылар булырга момкин:
- мунициII€Lлъ берамлекте даими яшэ\Fе |ражданнар, аныц территориясенда
Ачык сервитут урнаштыру такъдим ителэ;
- МИЛекчеЛэр haM башка хокукка ия, аларга карата яиса аларныц бер олешенэ
халык €LлДында сервитут билгелэргэ тэкъдим итела торган щир кишэрлекJIэре
ху)r(ЕLлары яки €IJIарныц вэкиллере.
3.5. Халык (>цэмагатъ) тыцлауларыныц натипtэлэрен бетергэннан соц З
конлек срокта ясау буенча Комиссия:
3.5.1. Гавами (ищтимагый) тыцлауларга йомгак ясый, гавами (ищтимагый)
Тыцлаулар нэтихtэлэре турында бэяламэ hэм беркетма този hэм гавами
(иl+qтимагый) тыцлаулар нэтищэлэре турында беркетмэ този hэм аларны гавами
сервитут билгелау яки билгелэyдэн баш тарту турында карар эзерлэy очен
башкарма орган адресына rцибэрэ;
З.5.2. х€lJIыкка рэсми басмада хэбар бастырып чыгару юлы белан гавами
(ищтимагый) тыцлаулар нэтиrцэлэре турында, шулай ук
<Интернет)челтэрендэге муниципаль берэмлекнец рэсми сайтында урнаштыру
юлы белэн хабэр итyне теэмин итэ.
3.6. Ачык (ищтимагый) тыцлауларны уздыру йомгаклары буенча тозелэ
торган беркетмэдэ тубэндэге меьлyматлар булырга тиеш::
- х€lJIык (lл(эмэгать) тыцлауларында тикшерелэ торган сорау;
- ГаВаМи (ихqтимагыЙ) тыцлауларда катнашкан |ражданнар саны; х€IJIык
алдында сервитут билгелэу (очен) эйткэн гражданнар саны;;
- халык €Lлдында сервитут билгелаугэ "каршы" килгэн |ражданнар саны.
Ачык (хtамагать) тыцлаулар натюцэлэре турында беркетмэ бер носхэда тозелэ
haM ТыцлаУЛарга йомгак яаау (щамэгать) комиссиясе рэисе hэм сэркатип
тарафыннан имзаJIана.

4, Ачык сервитутларшы туктату тартибе
4.|. Ачык сервитут туктатыла:
- башкарма органныц сервитутны юкка чыгару турында Карар кабул итy юлы
белэн х€Lлык манфагатьлэре булмаган очракта;
- бИлгелэнГэн сервитутны туктату турында суд карары законлы коченэ кергэн
ОЧРаКТа Йэ башкарма органныц гавами сервитут билгелэy турындагы карарын
гамэлдэ тyгел дип тану турында.
4.2. Халык алдындагы сервитутны юкка чыгарганда башкарма орган
тарафыннан кlчемсез милеккэ хокукларныц hэм аныц белэн €lJIыш-
бИРеШларнец бердэм дэyлат реестрына сервитутны туктату турындагы язуны



кертyгэ юналдерелгэн чаралар yткэрелэ. Сервитутны туктату турындагы
карарныц Кyчермэсе аца кул куйганнан соц 3 кон эчендэ тиешле щир
кишэрлеге милекчесенэ, п1ирдан файдаланучыга, щир билэуrегэ, гавами
сервитут билгелэу инициаторына щибэрелэ.

5. Йом.а*лuу
5.1. Гавами сервитутны билгелэудэн
тэртиптэ шик€uIть бирелергэ момкин.

нигезламаларе
баш тарту закон белэн билгелэнгэн

5.2. Хокуклары hэм законлы мэнфэгатьлэре гавами сервитут билгелэу белэн
кагылучы затлар yз хокукларын суд тэртибендэ якJIауны гамэлгэ ашыра
€tлаJIар.

t



Татарстан Республикасы Этна муниципаль районыныц <<Кулле-Киме
авыл н{ирлеге>> муниципаль берамлеге территориясенда гавами

сервитутлар билгелау haM туктату турында нигезламага Кушымта

БЕркЕтмо J\b

кон тартибе: п{ир кишэрлегенэ (хезмэт урыннарын) урнашкан х(ир
кишэрлегенэ (кишерлеклэренэ) халык €шдында сервитут билгелэy момкинлеге
турындагы мэсьэлэ буенча гавами тыцлауларга йомгак ясау:

урыны: (торак пункт, Урам, йорт яки урнашу урыны, сервитут билгелэнэ
торган п{ир кишэрлегенеЦ урнашу ориентиры курсэтелэ)

Максаты: (халык €lJIдында сервитут билгелэу максаты курсэтелэ)

Вакыты:(башлану hэм тэмамланУ датасы кYрсэтелэ яки ((даими " дип языла>)
кадастр номеры: булган )цир кишэрлеге, Сервитут ботен )цир участогына
(хqир кишэрлегенец бер олеше) планлаtrrтырыла),
якынча майданы кв. м.
Комиссия эше: кергон язма гариз€шарны карау: (кемнэн, нарсэ турында)
Чыгышлар: (кем килген, нарсэ турында)
Карар кабул иту
Кабул ителерге момкин бернича карарлар:
1. Ачык сервитут билгелоу момкинлеген хупларга.
2. Авыл >I(ирлеге манфэгатьлэрена туры килми торган буларак, х.lJIык
аJIдында сервитут билгелэуне кире кагарга.

Раис (имза)
Саркатип (имза
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