
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
                         «ИННОПОЛИС» ШҼҺҼРЕ МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ 

ГРАЖДАННАРНЫҢ КЫРЫГЫНЧЫ  ҖЫЕНЫ 

2нче номерлы карар  

2019 елның 18 декабре            Иннополис шҽһҽре 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлеге территориясендҽ ҥзирекле корылмаларны сҥтҥ, ҥз белдеге 
белҽн законсыз урнаштырылган кҥчемсез милек объектларын, стационар булмаган 
объектларны сҥтҥ һҽм кҥчерҥ тҽртибе турындагы нигезлҽмҽне раслау һҽм тотылган 

чыгымнарны компенсациялҽҥ турында. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясен тҿзеклҽндерҥ һҽм карап тоту эшен 

оештыру максатыннан, Россия Федерациясе Җир кодексының 60, 62, 76 статьяларына, 

Россия Федерациясе Гражданлык кодексының 222 статьясына, «Россия 

Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон,Россия Федерациясе 

Гражданнар Кодексының 222 статьясына, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге Уставына таянып 

«ИННОПОЛИС ШҼҺҼРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ ХАЛЫК ҖЫЕНЫ 

КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ ҥзирекле корылмаларны сҥтҥ, ҥз 
белдеге белҽн законсыз урнаштырылган кҥчемсез милек объектларын, стационар 
булмаган объектларны сҥтҥ һҽм кҥчерҥ тҽртибе һҽм тотылган чыгымнарны 
компенсациялҽҥ турында Нигезлҽмҽне расларга. 

2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының рҽсми хокукый мҽгълҥмат 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль районының Интернет - 
телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында http://verhniy-uslon.tatarstan.ru) 
бастырып чыгарырга.  

3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотам.  
 

 

Рҽислек итҥче,  

Иннополис шҽһҽре мэры                                                                        Р. Р. Шагалиев  
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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
 «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ ҥзирекле 

корылмаларны сҥтҥ, ҥз белдеге белҽн законсыз урнаштырылган кҥчемсез милек 
объектларын, стационар булмаган объектларны сҥтҥ һҽм кҥчерҥ һҽм тотылган 

чыгымнарны компенсациялҽҥ тҽртибе турында нигезлҽмҽ. 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе Граждан кодексы, Россия 
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, Россия Федерациясе Җир кодексы, җирле 
ҥзидарҽ турында федераль законнар һҽм башка гамҽлдҽге норматив хокукый актлар 
талҽплҽренҽ туры китереп эшлҽнгҽн.  

1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽ мҽгълҥматның ачыклыгы һҽм һҽркем ҿчен мҿмкин булуы, 
шулай ук ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн һҽм законсыз урнаштырылган кҥчемсез милек 
объектларын, стационар булмаган объектларны сҥтҥ һҽм кҥчерҥ турындагы 
карарларның законлылыгы принципларына нигезлҽнҽ һҽм оештыру-хокукый 
формасына һҽм милек формасына бҽйсез рҽвештҽ, барлык гражданнар һҽм юридик 
затлар тарафыннан мҽҗбҥри ҥтҽлергҽ тиеш. 

1.3. Ҽлеге Нигезлҽмҽ муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрендҽ, яки 
дҽҥлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽ һҽм муниципаль милектҽ булган башка кҥчемсез 
милектҽ законсыз урнаштырылган җир кишҽрлеклҽрендҽ ҥз белдеклҽре белҽн тҿзелгҽн 
кҥчемсез милек объектларын һҽм стационар булмаган объектларны сҥтҥ, демонтажлау, 
кҥчерҥ тҽртибен регламентлый. 

1.4. Законсыз урнаштырылган кҥчмҽ мҿлкҽт (кҥчемсез милек)  -Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль 
берҽмлеге территориясендҽ, законнарда, «Иннополис шҽһҽре» муниципаль 
берҽмлегенең норматив хокукый актларында, хокукый нигезлҽрдҽ һҽм/яисҽ җир 
кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе шартларын бозып, шул исҽптҽн кҥчемсез мҿлкҽт 
булмаган вакытлы объектны(объектнлары) урнаштыру тиешле килешҥдҽ каралмаган 
булса, шулай ук аны урнаштыру хокукы туктатылган очракта. 

1.5. Кҥчемсез милек булып тҥбҽндҽге тҿрдҽге кҥчемле объектлар тора: стационар 
булмаган сҽҥдҽ объектлары (вакытлыча корылмалар, вакытлы конструкциялҽр һҽм 
кҥчмҽ корылмалар), контейнерлар, кҥчмҽ корылмалар һҽм корылмалар, 
конструкциялҽр, механизмнар, тҿзелеш материаллары, киртҽлҽр, ачык типтагы 
автостоянкалар һҽм башка кҥчемсез милек: 

1) павильон - капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм кҥчемсез 
милек объекты булмаган, сҽҥдҽ залы һҽм товар запасын саклау ҿчен бҥлмҽсе булган, 
бер яки берничҽ эш урынына исҽплҽнгҽн, аерым торган (шул исҽптҽн кафе, шиномонтаж 
остаханҽлҽре, автомойкалар, тукталыш комплекслары, стационар бҽдрҽфлҽр); 

2) капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм кҥчемсез милек объекты 
булмаган, сҽҥдҽ залы һҽм товарлар саклау ҿчен бҥлмҽлҽре булмаган, бер эш урынына 
исҽплҽнгҽн, аерым тора торган сҽҥдҽ җиһазлары белҽн тҽэмин ителгҽн киоск - 
стационар булмаган объект; 

3) телекоммуникацион контейнер-технологик җиһазларны урнаштыру ҿчен 
билгелҽнгҽн металл конструкциялҽрдҽн контейнер тибындагы вакытлыча корылма: 
мҽгълҥматлар тапшыру челтҽрлҽре аша телефон станциялҽре, телефон 
концентраторлары, телематик узеллар, мҽгълҥмат тапшыру узеллары, мҽгълҥмат 
пакетларын маршрутлаштыру узеллары, сҿйлҽм мҽгълҥматын тапшыру челтҽрлҽре 
аша тапшыру узеллары; 

4) Капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм автотранспорт чарасын 
яшерҥ ҿчен билгелҽнгҽн кҥчемсез милек объекты булмаган металл гараж - стационар 
булмаган объект; 



 

5) контейнер - транспорт җиһазы (читлек, тҿшерҥ цистернасы яки шундый 
җайланма), капиталь тҿзелеш объектларына карамый һҽм кҥчемсез милек объекты 
булып тормый торган, ул тулысынча яисҽ ҿлешчҽ ябык сыешлык, аңа товарлар урыны 
ҿчен билгелҽнгҽн; 

6) капиталь тҿзелеш объектларына кагылмаган һҽм кҥчемсез милек объекты 
булмаган койма сыйфатында кулланыла торган металл, агач яисҽ башка материалдан 
ясалган конструкция; 

7) теплица-капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм кҥчемсез милек 
объекты булмаган, теплица культураларын һҽм ҥсентелҽрне ҥстерҥ ҿчен файдаланыла 
торган яктылык ҥтҽ кҥренмҽле материалдан ҿслекле стационар булмаган объект; 

8) кладовая - капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм азык-тҿлек 
продуктларын, утын, инвентарьны саклау ҿчен файдаланыла торган кҥчемсез милек 
объекты булмаган стационар булмаган объект; 

9) сарай - капиталь тҿзелеш объектларына керми торган һҽм хуҗалык милкен 
саклау ҿчен файдаланыла торган кҥчемсез милек объекты булмаган һ. б.; 

10) будка - капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм эшчелҽр һҽм 
сакчылар тору ҿчен бина буларак файдаланыла торган кҥчемсез милек объекты 
булмаган стационар булмаган объект. 

1.6. Законсыз урнаштырылган кҥчемсез милек-Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
территориясендҽ (кҥчемсез милек) урнашкан кҥчемсез объект (ҥзирекле тҿзелеш), 
законнарда каралмаган рҽвештҽ, «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең 
норматив хокукый актларында, хокукый нигезлҽрдҽ һҽм/яки җир кишҽрлеген арендалау 
шартнамҽсе шартларын бозып, кҥчемсез милек. 

Ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн яисҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелмҽгҽн җир 
кишҽрлегендҽ тҿзелгҽн яисҽ тҿзелгҽн башка корылма, корылма яисҽ аннан файдалану 
рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлегендҽ ҽлеге объектны тҿзҥгҽ рҿхсҽт ителми торган, йҽ 
шҽһҽр тҿзелеше һҽм тҿзелеш нормаларын һҽм кагыйдҽлҽрен бозып, ҽгҽр җир 
кишҽрлегеннҽн файдалану рҿхсҽт ителгҽн булса, тиешле килешҥлҽр, рҿхсҽтлҽр һҽм 
(яки) кҥрсҽтелгҽн шҽһҽр тҿзелеше һҽм тҿзелеш нормалары һҽм кагыйдҽлҽрен бозган 
бина, корылма яки башка тҿзелеш нормалары һҽм кагыйдҽлҽре тҿзелгҽн яисҽ ҥз 
белдеге белҽн тҿзелгҽн (Россия Федерациясе Граждан кодексының 222 маддҽсе 
нигезендҽ). 

1.7. ТР Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре Башкарма 
комитеты ҥзирекле корылмаларны сҥтҥ, законсыз урнаштырылган кҥчемсез милек 
объектларын демонтажлау һҽм кҥчерҥ турындагы мҽсьҽлҽлҽрне карауны гамҽлгҽ 
ашыра. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ ҥз белдеге белҽн тҿзелгҽн һҽм (яки) 
законсыз урнаштырылган кҥчмҽ мҿлкҽтне, стационар булмаган объектны (алга таба - 
объект) ачыклау эшен Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ законсыз 
урнаштырылган ҥзирекле корылмаларны ачыклау һҽм демонтажлау буенча Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре Башкарма 
комитеты каршында (алга таба – Комиссия) тҿзелҽ торган ведомствоара комиссия 
башкара. 

Комиссия эшчҽнлеге Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ законсыз 
урнаштырылган ҥзирекле корылмаларны, стационар булмаган объектларны ачыклау 
һҽм демонтажлау комиссиясе турындагы Нигезлҽмҽ һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн 
регламентлана. 

1.8. Ҥзирекле тҿзелешне һҽм (яки) законсыз урнаштырылган кҥчмҽ милекне 
ачыклауның һҽр очрагы, стационар булмаган объект акт тҿзҥ датасы, вакыты кҥрсҽтелҽ 
торган акт белҽн рҽсмилҽштерелҽ; объектны ачыклаган затның (затларның) исеме, 
фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм вазыйфасы; ачыкланган объектның урнашу 
урыны; ҽлеге бозуларны кылган ҿчен җаваплылык йҿклҽнгҽн затлар турында 



 

белешмҽлҽр, талҽплҽре бозылган норматив хокукый актның статьялары һҽм пунктлары; 
ҥзирекле рҽвештҽ ачыкланган затлар турында белешмҽлҽр (ҽгҽр шундый билгелҽнгҽн); 
ҥз белдеге белҽн имзалаган һҽм башка белешмҽлҽр (1нче кушымта). 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ ҥз белдеге белҽн һҽм (яисҽ) законсыз 
урнаштырылган кҥчемсез милекне, стационар булмаган объектны ачыклау турында акт 
тҿзегҽндҽ Комиссия ачыкланган объектны (гражданны яки юридик затны) урнаштыручы 
затны ачыклау ҿчен чаралар кҥрҽ һҽм ҽлеге затны Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
территориясендҽ объектны ачыклау турындагы акт белҽн таныштыруны тҽэмин итҽ. 
Ачыкланган объектны законсыз рҽвештҽ урнаштырудан баш тарткан зат акт белҽн 
танышудан баш тарткан очракта, аңа тиешле язу ясала. 

Ачыкланган объектны законсыз урнаштыруны гамҽлгҽ ашыручы зат тарафыннан 
ҽлеге нигезлҽмҽ кысаларында ачыкланган объектны билгелҽгҽн һҽм (яисҽ) аннан 
файдаланучы граждан яисҽ юридик зат аңлашыла. 

Ачыкланган объектны ҥз белдеге белҽн урнаштыруны гамҽлгҽ ашыручы зат 
булмаган очракта, шулай ук ачыкланган объектны ҥз белдеге белҽн урнаштыруны 
гамҽлгҽ ашыручы зат билгелҽнмҽгҽн очракта, аны сҥтҥ, ташу һҽм саклау 1.15 пунктта 
каралган тҽртиптҽ башкарыла. Бу хакта актта тиешле билге ясала.  

1.9. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ законсыз объектны ачыклау турында 
акт тҿзелгҽннҽн соң, законсыз объектны урнаштыручы затка карата Иннополис шҽһҽре 
Башкарма комитетының вазыйфаи заты ҽлеге Тҽртипкҽ 2нче кушымта нигезендҽ 
ачыкланган объектны демонтажлау талҽпен тҽшкил итҽ. 

Законсыз урнаштырылган объектны демонтажлау турындагы талҽп объектны 
законсыз урнаштырган затка (гражданинга яки юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ) 
шҽхси имза астында тапшырыла яисҽ заказлы почта аша заказлы хат белҽн, объектны 
законсыз урнаштыруны гамҽлгҽ ашыручы затны ачыклаганда, комиссия тарафыннан 
билгелҽнгҽн адреска тапшыру турында уведомление белҽн җибҽрелҽ. 

Законсыз урнаштырылган объектны сҥтҥ турындагы талҽпне тапшырганнан соң, 
объектны законсыз урнаштырган затка (гражданга яки юридик затның вҽкалҽтле 
вҽкиленҽ) сҥтҥ турындагы талҽп законсыз билгелҽнгҽн объектта ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит 
йогынтысына тотрыклы махсус чаралар белҽн китерелгҽн язу юлы белҽн урнаштырыла. 

Объектны (граждан яки юридик зат) азат итҥ талҽпендҽ кҥрсҽтелгҽн законсыз 
урнаштыруны гамҽлгҽ ашыручы зат, талҽпне тапшырганнан соң, ике атна эчендҽ ҥз кҿче 
белҽн һҽм ҥз хисабына законсыз урнаштырылган объектны сҥтҽргҽ тиеш. 

1.10. Граждан яисҽ законсыз объект урнаштырган юридик зат законсыз 
урнаштырылган объектны сҥтҥ турында талҽплҽр ҥтҽмҽгҽн очракта, Комиссия ҥз 
белдеге белҽн билгелҽнгҽн корылманы Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты кҿче 
белҽн демонтажлау турында Карар кабул итҽ. 

Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны 
тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт 
системасы турында» 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥз белдеге белҽн урнаштырылган һҽм законсыз урнаштырылган 
кҥчемсез милек объектларын сҥтҥ, кҥчерҥ һҽм саклау эшлҽрен башкару ҿчен 
оешмаларны җҽлеп итҽргҽ хокуклы. 

1.11. Демонтажлау датасы турында ҥзирекле корылманы законсыз урнаштырган 
затка 1.9 каралган тҽртиптҽ тапшыру (җибҽрҥ) юлы белҽн комиссия тарафыннан хҽбҽр 
ителҽ. Нигезлҽмҽнең 3нче кушымтасы нигезендҽ форма буенча хҽбҽрнамҽлҽр. 

1.12. Законсыз урнаштырылган объектны сҥтҥ комиссия ҽгъзалары катнашында 
Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан законсыз урнаштырылган 
объектны сҥтҥ, ташу һҽм саклау эшлҽрен башкаруга муниципаль контракт тҿзелгҽн зат 
тарафыннан башкарыла. 

Демонтаж һҽм транспортлау ысулын сайлап алу ҿчен җаваплылык оешмага 
йҿклҽнҽ. Оешма һҽм (яки) комиссия вҽкиле фикеренчҽ, законсыз урнаштырылган 
объектны сҥтеп алу мҿмкин булмаса, бу хакта Татарстан Республикасы Югары Ослан 



 

муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 
законсыз урнаштырылган объектны демонтажлау актында билге ясала. 

Законсыз урнаштырылган объектны демонтажлау процедурасын теркҽҥ ҿчен 
фото-яки видеога тҿшерҥнең техник чаралары кулланыла. 

Демонтаж уздырыр алдыннан, законсыз урнаштырылган объектны һҽм анда 
булган мҿлкҽтне комиссия исҽпкҽ алырга тиеш. Мҿлкҽт исемлеге Комиссиянең барлык 
ҽгъзалары тарафыннан имзалана һҽм ТР Югары Ослан муниципаль районының 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ законсыз 
урнаштырылган объектны демонтажлау турындагы актка кушымта булып тора. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ законсыз урнаштырылган объектны 
демонтажлау турындагы Акт №4 кушымта нигезендҽ, законсыз урнаштырылган 
объектны демонтажлаганнан соң тҿзелҽ. 

Акт объектны законсыз урнаштырган зат (граждан яисҽ юридик затның вҽкалҽтле 
вҽкиле) тарафыннан имзалана. Законсыз урнаштырылган объектны сҥткҽн яки имзадан 
баш тарткан очракта, актта тиешле язылу ясала. 

1.13. Демонтажланган законсыз урнаштырылган объект һҽм анда булган мҿлкҽт 
исемлеге нигезендҽ демонтажланган объектлар урнашкан урынга алып чыгарга тиеш, 
анда муниципаль контракт буенча Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты белҽн ҽлеге 
мҿлкҽтне саклау тҽэмин ителҽ. 

Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты, комиссия һҽм оешма, сату вакыты чыгу 
яки саклау шартларын бозу яки яраксызга чыккан демонтажга кадҽр яраксызга чыккан 
товарлар ҿчен җаваплы тҥгел. 

1.14. Демонтажланган законсыз урнаштырылган объект һҽм анда булган мҿлкҽт 
исемлеге нигезендҽ, законсыз урнаштырылган зат гаризасы буенча, Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль 
берҽмлеге чыгымнарын каплаганнан соң, законсыз урнаштырылган объектны һҽм 
демонтажланган объектларда табылган мҿлкҽтне сҥтҥ, аларны транспортлау һҽм 
утильлҽштерҥ буенча чараларга бҽйле рҽвештҽ объектны законсыз урнаштырган зат 
гаризасы буенча кире кайтарылырга тиеш. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн чыгымнары, гамҽлдҽге 
законнар нигезендҽ, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына акча кҥчерҥ юлы белҽн, 
законсыз рҽвештҽ сҥтелергҽ тиешле объектны урнаштырган зат тарафыннан тулысынча 
кире кайтарылырга тиеш. 

1.15. Объектны законсыз урнаштырган кешене ачыклау мҿмкинлеге булмаган 
очракта, «Иннополис шҽһҽре» Башкарма комитеты «Волжская Новь» газетасында 
бастырып чыгаруны тҽэмин итҽ һҽм Югары Ослан муниципаль районының Интернет 
мҽгълҥмат - телекоммуникация челтҽрендҽ азат итҥ турындагы тҽкъдим белҽн 
мҽгълҥмати хҽбҽр Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырыла 
(http://verhniy-uslon.tatarstan.ru), законсыз урнаштырылган объектны ирекле 
демонтажлау һҽм җир кишҽрлеген хҽбҽр бастырганнан соң ике атна эчендҽ басылып 
чыга. 

Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан, законсыз урнаштырылган 
махсус чаралар белҽн берлектҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит йогынтысына тотрыклы махсус 
чаралар белҽн беррҽттҽн, законсыз урнаштырылган объектны ирекле демонтажлау һҽм 
язылу килеп чыккан вакыттан ике атна эчендҽ җир участогын азат итҥ талҽпе белҽн язу 
кертелҽ, шулай ук, объектны законсыз урнаштыруны гамҽлгҽ ашыручы затны 
билгелҽҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ максатыннан, хокук саклау органнарына запрос җибҽрелҽ. 

Ҽгҽр комиссия тарафыннан Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ законсыз 
урнаштырылган объектны ачыклау турында акт тҿзелгҽннҽн соң 14 кҿн узгач, объектны 
законсыз урнаштырган зат ачыкланмаса, комиссия законсыз урнаштырылган 
корылманы демонтажлау турында карар кабул итҽ. 

Законсыз урнаштырылган объектны сҥтҥ тҽртипнең 1.12 пунктында  каралган 



 

тҽртиптҽ башкарыла.  
Законсыз урнаштырылган объектны сҥтҥ, аны саклау урыны һҽм вакыты турында 

мҽгълҥмат Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан «Волжская Новь» 
газетасында басылып чыга һҽм Югары Ослан муниципаль районының Интернет - 
телекоммуникация челтҽрендҽ рҽсми сайтында (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru) 
урнаштырыла. 

1.16. Ҥз белдеге белҽн демонтажланган кирҽк булмаган һҽм демонтажланган 
вакытта анда булган мҿлкҽт исемлеге нигезендҽ, Иннополис шҽһҽре Башкарма 
комитеты тарафыннан ҿч ай дҽвамында сакланырга тиеш. 

Ҿч ай узгач, законсыз урнаштырылган объектның хуҗасы һҽм анда булган 
мҿлкҽтне сҥткҽн вакытта Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты стационар булмаган 
объектка ия булып, анда булган мҿлкҽтне сҥткҽн вакытта объектны хуҗасыз дип тану 
һҽм милекне демонтажлаган вакытта һҽм аларны Россия Федерациясе законнарында 
каралган тҽртиптҽ утильлҽштерҥ ҿчен муниципаль милеккҽ тапшыру турында гариза 
белҽн судка мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Суд карары объект бҽясе биш тапкыр минималь хезмҽт хакына туры килҽ торган 
суммадан тҥбҽнрҽк булган очракта талҽп ителми. 

2. ЗАКОНСЫЗ УРНАШТЫРЫЛГАН КҤЧМҼ ОБЪЕКТЛАРНЫ ҺҼМ МАТДИ 
КЫЙММҼТЛҼРНЕ САКЛАУ, ТРАНСПОРТЛАУ ҺҼМ УТИЛЬЛҼШТЕРҤ 

2.1. Объектларга һҽм мҿлкҽткҽ хокукны раслаучы документлар, шулай ук ҽлеге 
Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн рҿхсҽтсез тҿзелгҽн корылмаларны сҥтҥ һҽм кҥчерҥ 
(демонтажлау), законсыз урнаштырылган объектны һҽм объектларда табылган 
мҿлкҽтне саклау, шулай ук ҽлеге мҿлкҽтне калдыклар сыйфатында транспортлау һҽм 
утильлҽштерҥ буенча чараларны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле чыгымнарны каплауны 
раслаучы документлар тапшырылганнан соң хуҗага тапшырыла. 

Хуҗаның ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн документларны тикшергҽннҽн соң, саклау 
ҿчен җаваплы зат демонтажланган ҥзирекле (законсыз) объектларны һҽм башка 
мҿлкҽтне вакытлыча саклау урыныннан бирҥ мҿмкинлеген килештерҥ турындагы тамга 
белҽн тапшыру-кабул итҥ актын бирҽ. 

Тапшыру-кабул итҥ актына ҥзирекле (законсыз) объект һҽм башка мҿлкҽтне 
тапшырганда саклау ҿчен җаваплы зат, ҥзирекле (законсыз) объект хуҗасы һҽм 
Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетының вазыйфаи заты кул куя. Актның бер нҿсхҽсе 
ҥзирекле (законсыз) объект хуҗасында кала, икенчесе - саклау ҿчен җаваплы затта, 
ҿченчесе-Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетында. 

2.2. Объектны һҽм демонтаждан соң сакланудагы башка мҿлкҽтне алу ҿчен 
объект хуҗасы саклаучы затка язма гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ, аңа тҥбҽндҽге 
документлар теркҽлҽ: 

2.2.1. Ҥзирекле корылманы сҥтҥ, законсыз урнаштырылган объектны һҽм объектта 
табылган мҿлкҽтне сҥтҥ, кҥчерҥ һҽм саклау чараларын гамҽлгҽ ашыруга, шулай ук ҽлеге 
мҿлкҽтне калдыклар сыйфатында транспортлау һҽм утильлҽштерҥгҽ бҽйле 
чыгымнарны тҥлҽҥне раслый торган тҥлҽҥ документы кҥчермҽсе. 

2.2.2. Объектларга һҽм мҿлкҽткҽ хокукны раслый торган документлар (сату-алу, 
бҥлҽк итҥ, аренда һ.б. килешҥ) һҽм объектка милек хокукын раслый торган һҽм анда 
булган мҿлкҽткҽ башка документлар кҥчермҽлҽре. 

2.3. Ҥзирекле (законсыз) объект хуҗасы тарафыннан ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ 
билгелҽнгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле акчалар (чыгымнар суммасы) Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль 
берҽмлеге бюджетына кҥчерелҽ. 

Законсыз урнаштырылган объектларны сҥтҥ, демонтажлау, кҥчерҥ, саклау, 
транспортлау һҽм утильлҽштерҥ, шулай ук ҥзирекле корылмаларда һҽм законсыз 
урнаштырылган кҥчмҽ объектларда табылган мҿлкҽтне саклау, транспортлау һҽм 
утильлҽштерҥ бушлай юридик яки физик зат тарафыннан хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы 
килешҥ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылган очракта, чыгымнарны ҥзирекле (законсыз) 
объектның законлы хуҗасы тарафыннан ҽлеге чараларны гамҽлгҽ ашыручы затка 
каплау тҥлҽҥсез гамҽлгҽ ашырылган. 



 

Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле чыгымнарны 
каплау кҥлҽме, факттагы саклау вакытына карап, чыгымнарның факттагы суммасыннан 
чыгып исҽплҽнҽ. 

2.4. Ҽгҽр хуҗа вакытлыча саклау урынында сакланучы мҿлкҽткҽ бер ел 
дҽвамында мҿрҽҗҽгать итмҽсҽ, мҿлкҽт Россия Федерациясе Граждан кодексында 
каралган тҽртиптҽ муниципаль милеккҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ мҿмкин һҽм аннары ҥзирекле 
объектларны сҥтҥгҽ, милекне кҥчерҥгҽ һҽм аны саклауга бҽйле чыгымнарны кайтару 
максатларында гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырылырга 
мҿмкин. 

3. ЗАКОНСЫЗ УРНАШТЫРЫЛГАН КҤЧЕМЛЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ ҺҼМ АЛАРДА 
ТАБЫЛГАН МҾЛКҼТНЕ ҤЗИРЕКЛЕ КОРЫЛМАЛАРНЫ СҤТҤ, КҤЧЕРҤ (ДЕМОНТАЖЛАУ), 

САКЛАУ, ТРАНСПОРТЛАУ ЯИСҼ УТИЛЬЛҼШТЕРҤ БЕЛҼН БҼЙЛЕ ЧЫГЫМНАР 

3.1. Демонтажланган объектларда табылган калдыкларны һҽм мҿлкҽтне сҥтҥ, 
кҥчерҥ, саклау һҽм кҥмҥ буенча чараларны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле чыгымнарны 
финанслар белҽн тҽэмин итҥ ҽлеге чараларны алга таба ҥзирекле (законсыз) объект 
хуҗасы чыгымнарын каплау белҽн шҿгыльлҽнҥче затлар исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

3.2. Ҽгҽр демонтажланган объектларда табылган калдыкларны һҽм мҿлкҽтне 
сҥтҥ, кҥчерҥ һҽм кҥмҥ яисҽ утильлҽштерҥ «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин 
итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт 
системасы турында» 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендҽ муниципаль контракт тҿзелгҽн юридик яисҽ физик зат тарафыннан 
башкарылган булса, чыгымнар кҥлҽмен исҽплҽҥ Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты 
тарафыннан башкарыла. 



 

 


