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Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе  авыл җирлеге  
территориясендҽ урнашкан җир кишҽрлеклҽрендҽ законсыз урнаштырылган үзирекле 

корылмаларны сүтү һҽм күчмҽ милекне, стационар булмаган объектларны сүтү 
(демонтажлау) тҽртибе турында  

НИГЕЗЛҼМҼ 
 

1.   ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 
1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе Граждан кодексы, Россия 

Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, Россия Федерациясе Җир кодексы 
талҽплҽре, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 
һҽм башка гамҽлдҽге норматив хокукый актлар нигезендҽ эшлҽнде. 

1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽ мҽгълүматның ачыклыгы һҽм һҽркем ҿчен мҿмкин булуы, 
шулай ук үз белдеге белҽн тҿзелгҽн күчемсез милекне, стационар булмаган 
объектларны сүтү (демонтажлау) турындагы карарларның законлылыгы 
принципларына нигезлҽнҽ һҽм оештыру-хокукый формасына һҽм милек рҽвешенҽ 
бҽйсез рҽвештҽ барлык гражданнар һҽм юридик затлар тарафыннан мҽҗбүри 
үтҽлергҽ тиеш. 

1.3. Ҽлеге Нигезлҽмҽ муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрендҽ, яисҽ 
дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽ һҽм муниципаль милектҽ булган башка 
күчемсез милектҽ законсыз урнаштырылган җир кишҽрлеклҽрендҽ, стационар 
булмаган объектларда үз белдеге белҽн тҿзелгҽн күчемсез милекне сүтү һҽм күчерү 
(демонтажлау) тҽртибен регламентлаштыра. 

1.4. Законсыз урнаштырылган күчмҽ милек (күчемсез милек) - Введенский 
Бистҽсе  авыл җирлеге территориясендҽ Введенский Бистҽсе  авыл җирлегенең 
норматив хокукый актларында, хокукый нигезлҽрдҽ һҽм/яки җир участогын арендалау 
шартнамҽсе шартларын бозып урнашкан күчмҽ объект (шул исҽптҽн күчемсез милек 
булмаган вакытлы объектны (объектларны) тиешле килешүдҽ каралмаган булса, 
шулай ук аны урнаштыру хокукы туктатылган очракта, урнаштыру. 

1.5. Күчемсез милек булып түбҽндҽге тҿрдҽге күчемле объектлар тора: 
стационар булмаган сҽүдҽ объектлары (вакытлыча корылмалар, вакытлы 
конструкциялҽр һҽм күчмҽ корылмалар), контейнерлар, күчмҽ тҿзелеш һҽм 
корылмалар, конструкциялҽр, механизмнар, тҿзелеш материаллары, киртҽлҽр, ачык 
типтагы автостоянкалар һҽм башка күчемсез милек: 

1) павильон-капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм күчемсез 

милек объекты булмаган, сҽүдҽ залы һҽм товар запасын саклау ҿчен бүлмҽсе булган, 

бер яки берничҽ эш урынына исҽплҽнгҽн, аерым тора торган (шул исҽптҽн кафе, 

шиномонтаж остаханҽлҽре, автомойкалар, тукталыш комплекслары, стационар 

бҽдрҽфлҽр); 



 
 

2) киоск-капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм күчемсез 

милек объекты булмаган, сҽүдҽ залы һҽм товарлар саклау ҿчен бүлмҽлҽре булмаган, 

бер эш урынына исҽплҽнгҽн, аерым тора торган стационар булмаган сҽүдҽ объекты; 

3) телекоммуникацион контейнер-технологик җиһазларны урнаштыру ҿчен 

билгелҽнгҽн металл конструкциялҽрдҽн контейнер тибындагы вакытлыча корылма: 

мҽгълүматлар тапшыру челтҽрлҽре аша телефон станциялҽре, телефон 

концентраторлары, телематик узеллар, мҽгълүмат тапшыру узеллары, мҽгълүмат 

пакетларын маршрутлаштыру узеллары, сҿйлҽм мҽгълүматын челтҽрлҽр аша 

тапшыру узеллары; 

4) металл гараж-капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм 

автотранспорт чарасын яшерү ҿчен билгелҽнгҽн күчемсез милек объекты булмаган 

стационар булмаган объект; 

5) контейнер-транспорт җиһазы (читлек, тҿшерү цистернасы яки шундый 

җайланма), капиталь тҿзелеш объектларына кагылмаган һҽм күчемсез милек 

объекты булмаган, ул тулысынча яки ҿлешчҽ ябык сыешлы, аңа товарлар урыны 

ҿчен билгелҽнгҽн; 

6) койма - капиталь тҿзелеш объектларына кагылмаган һҽм күчемсез милек 

объекты булмаган койма буларак кулланыла торган металл, агач яки башка 

материалдан ясалган конструкция; 

7) теплица-капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм күчемсез 

милек объекты булмаган, теплица культураларын һҽм үсентелҽрне үстерү ҿчен 

файдаланыла торган яктылык үтҽ күренмҽле материалдан ҿслекле стационар 

булмаган объект; 

8) келҽт -капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм азык-тҿлек 

продуктларын, утын, инвентарьны саклау ҿчен файдаланыла торган күчемсез милек 

объекты булмаган стационар булмаган объект; 

9) сарай-капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм хуҗалык 

милкен саклау, йорт терлеген тоту ҿчен файдаланыла торган күчемсез милек 

объекты булмаган стационар булмаган объект; 

10) будка-капиталь тҿзелеш объектларына карамый торган һҽм эшчелҽр һҽм 

каравылчылар урнаштыру ҿчен бина буларак файдаланыла торган һҽм күчемсез 

милек объекты булмаган стационар булмаган объект, һ.б. шундыйлар. 

1.6. Законсыз урнаштырылган күчемсез милек (үзирекле тҿзелеш)- Введенский 
Бистҽсе  авыл җирлеге территориясендҽ (күчемсез милек), Введенский Бистҽсе    
авыл җирлегенең норматив хокукый актларында, хокукый нигезлҽрдҽ һҽм/яки җир 
участогын арендалау шартнамҽсенең шартларын бозып урнашкан күчемсез объект;  

үз белдеге белҽн тҿзелгҽн яисҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелмҽгҽн җир 
кишҽрлегендҽ күтҽрелгҽн яисҽ тҿзелгҽн башка корылма, тҿзелеш яисҽ аннан 
файдалану рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлегендҽ ҽлеге объектны тҿзүгҽ рҿхсҽт ителми 



 
 

торган, яки шҽһҽр тҿзелеше һҽм тҿзелеш нормаларын һҽм кагыйдҽлҽрен бозып, ҽгҽр 
җир кишҽрлегеннҽн файдалану рҿхсҽт ителгҽн булса, тиешле килешүлҽр, рҿхсҽтлҽр 
һҽм (яки) күрсҽтелгҽн шҽһҽр тҿзелеше һҽм тҿзелеш нормалары һҽм кагыйдҽлҽрен 
бозган бина, корылма яисҽ үз белдеге белҽн тҿзелгҽн һҽм үзирекле корылманы 
ачыклау датасына гамҽлдҽ булып торган бина. 

1.7. Үзирекле корылмаларны сүтү, законсыз урнаштырылган күчмҽ милекне 
демонтажлау (күчерү) турындагы мҽсьҽлҽлҽрне карауны Введенский Бистҽсе    авыл 
җирлеге Башкарма комитеты башкара.  

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе    
авыл җирлеге территориясендҽ законсыз урнаштырылган корылмаларны, стационар 
булмаган объектларны ачыклау эшен Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге территориясендҽ, 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Введенский Бистҽсе    
авыл җирлеге Башкарма комитеты каршында оештырылган законсыз урнаштырылган 
үзирекле корылмаларны ачыклау һҽм демонтажлау буенча ведомствоара Комиссия 
(алга таба - Комиссия) башкара. 

Комиссия эшчҽнлеге бу Нигезлҽмҽ һҽм Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Введенский Бистҽсе  авыл җирлеге территориясендҽ законсыз 
урнаштырылган үзирекле корылмаларны, стационар булмаган объектларны ачыклау 
һҽм демонтажлау буенча комиссиясенең Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан расланган 
Нигезлҽмҽсе белҽн регламентлана. 

1.8. Үзирекле тҿзелешне һҽм (яки) законсыз урнаштырылган күчмҽ милекне 
ачыклауның һҽр очрагы, стационар булмаган объект акт тҿзү датасы, вакыты 
күрсҽтелҽ торган акт белҽн рҽсмилҽштерелҽ; орган исеме,объектны ачыклаган 
затның (затларның), 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; үзирекле объектны ачыклаганда булган затларны 
таныштыру яки акт белҽн таныштырудан баш тарту турында белешмҽлҽр, аларның 
имзалары яки имзадан баш тарту һҽм башка белешмҽлҽр (1нче кушымта). 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе    авыл җирлеге территориясендҽ законсыз урнаштырылган үзирекле 
корылманы һҽм (яки) законсыз урнаштырылган күчмҽ милекне, стационар булмаган 
объектларны ачыклау турында акт тҿзегҽндҽ Комиссия ачыкланган стационар 
булмаган объектны урнаштыручы затны (гражданинны яки юридик затны) ачыклау 
ҿчен чаралар күрҽ һҽм ҽлеге затны Введенский Бистҽсе  авыл җирлеге 
территориясендҽ законсыз урнаштырылган үзирекле корылманы ачыклау турындагы 
акт белҽн таныштыруны тҽэмин итҽ. Үз белдеге белҽн ачыкланган корылманы 
законсыз урнаштыруны гамҽлгҽ ашырган зат акт белҽн танышудан баш тарткан 
очракта, аңа тиешле язма бирелҽ. 

Ҽлеге Нигезлҽмҽ кысаларында үзирекле рҽвештҽ ачыкланган корылманы 
законсыз урнаштыручы зат тарафыннан үзирекле рҽвештҽ ачыкланган корылманы 
стационар булмаган объект итеп билгелҽгҽн һҽм (яисҽ) файдаланучы граждан яисҽ 
юридик зат аңлашыла.   

Ачыкланган үзирекле корылманы, стационар булмаган объектны үзирекле 
рҽвештҽ урнаштырган зат булмаган очракта, шулай ук үзирекле булмаган 
корылманы, стационар булмаган объектны үз белдеге белҽн урнаштырган, аны 
сүткҽн, ташыган һҽм саклаган зат  ҽлеге Нигезлҽмҽнең  1.15 пунктында каралган 
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырылса, бу хакта актта тиешле билге ясала. 



 
 

1.9. Введенский Бистҽсе  авыл җирлеге территориясендҽ законсыз тҿзелешне 
ачыклау турында акт тҿзегҽннҽн соң, үзирекле рҿхсҽтсез тҿзелеш башкарган затка 
карата, ҽлеге Тҽртипкҽ 2нче кушымта нигезендҽ, ачыкланган корылманы 
демонтажлау талҽбен тҽшкил итҽ. 

Законсыз урнаштырылган корылманы демонтажлау турындагы талҽп үзирекле 
корылманы законсыз урнаштыру белҽн шҿгыльлҽнүче затка (гражданинга яки юридик 
затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ) шҽхси кул кую ҿчен тапшырыла яисҽ, законсыз тҿзелеш 
урнаштырган затны ачыклаганда, комиссия тарафыннан билгелҽнгҽн  заказлы почта 
җибҽрүе белҽн хҽбҽрнамҽ җибҽрелҽ. 

Корылманы законсыз урнаштыру белҽн шҿгыльлҽнүче затка (гражданга яки 
юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленҽ) демонтажлау турындагы талҽпне тапшырганнан 
соң, талҽп, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит йогынтысына чыдам махсус чаралар белҽн китерелгҽн 
язу юлы белҽн, законсыз урнаштырылган корылмага урнаштырыла. 

 Үз белдеге белҽн корылманы законсыз урнаштыруны гамҽлгҽ ашырган зат 
(гражданин яки юридик зат), җир кишҽрлеген азат итү талҽбендҽ күрсҽтелгҽн талҽпне 
тапшырганнан соң, ике атна эчендҽ үз кҿче белҽн һҽм үз хисабына законсыз 
урнаштырылган корылманы сүтҽргҽ тиеш. 

1.10. Законсыз рҽвештҽ үзирекле тҿзелеш урнаштырган гражданин яки юридик 
зат законсыз урнаштырылган корылманы демонтажлау талҽплҽрен үтҽмҽгҽн очракта, 
Комиссия Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе  авыл җирлеге Башкарма комитеты кҿче белҽн үзирекле рҽвештҽ 
урнаштырылган корылманы демонтажлау турында карар кабул итҽ. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе    
авыл җирлеге Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) «Дҽүлҽт һҽм 
муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр 
сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендҽге, 44-ФЗ 
номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҿлкҽтне эвакуациялҽү һҽм саклау 
буенча хезмҽт күрсҽтү оешмаларын җҽлеп итҽргҽ хокуклы. 

1.11. Үзирекле корылманы законсыз урнаштырган затка Нигезлҽмҽнең 1.9 
каралган тҽртиптҽ Нигезлҽмҽгҽ 3нче кушымта нигезендҽ форма буенча 
хҽбҽрнамҽлҽр тапшыру (җибҽрү) юлы белҽн демонтажлау датасы турында комиссия 
тарафыннан хҽбҽр ителҽ. 

1.12. Рҿхсҽтсез урнаштырылган корылманы сүтү Введенский Бистҽсе    авыл 
җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан законсыз урнаштырылган объектны (алга 
таба -оешма) сүтү, ташу һҽм саклау буенча муниципаль контракт тҿзелгҽн зат 
тарафыннан Комиссия ҽгъзалары катнашында башкарыла. 

Демонтаж һҽм транспортлау ысулын сайлап алу ҿчен җаваплылык оешмага 
йҿклҽнҽ. Оешма вҽкиле һҽм (яки) комиссия вҽкиле фикеренчҽ, законсыз 
урнаштырылган корылманы сүтү аны сүтүдҽн  башка мҿмкин булмаса, бу хакта 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Введенский Бистҽсе    
авыл җирлеге территориясендҽ законсыз урнаштырылган үзирекле корылманы 
демонтажлау актында билге ясала. 

Законсыз урнаштырылган корылманы демонтажлау процедурасын теркҽү ҿчен 
фото-яки видеога тҿшерүнең техник чаралары кулланыла. 

Законсыз урнаштырылган корылманы демонтажлаганчы һҽм анда булган 
милекне Комиссия исҽпкҽ алырга тиеш. Мҿлкҽт исемлеге Комиссиянең барлык 
ҽгъзалары тарафыннан имзалана һҽм ТР Югары Ослан муниципаль районының 
Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге территориясендҽ законсыз урнаштырылган 
үзирекле корылманы демонтажлау турындагы актка кушымта булып тора. 



 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Введенский 
Бистҽсе  авыл җирлеге территориясендҽ законсыз урнаштырылган үзирекле 
корылманы демонтажлау турындагы Акт, ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ 4нче кушымта нигезендҽ 
форма буенча, законсыз урнаштырылган корылманы демонтажлаганнан соң тҿзелҽ. 

Актка законсыз рҽвештҽ үз-үзеннҽн ирекле тҿзелеш алып барган  зат (граждан 
яисҽ юридик затның вҽкалҽтле вҽкиле) кул куя. Билгелҽнгҽн үзирекле корылманы 
сүткҽн яки имзадан баш тарткан очракта, актта тиешле язу ясала. 

1.13. Демонтажланган законсыз урнаштырылган һҽм демонтажланган вакытта 
анда булган мҿлкҽт исемлеге нигезендҽ демонтажланган стационар булмаган 
объектларны туплау урынына чыгарылырга тиеш, анда Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге Башкарма 
комитеты белҽн муниципаль контракт буенча ҽлеге мҿлкҽтне саклау тҽэмин ителҽ. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе    
авыл җирлеге Башкарма комитеты һҽм оешма, саклау шартларын гамҽлгҽ ашыру 
яисҽ бозу вакыты чыгу сҽбҽпле яки җитештерелгҽн демонтажга яраксыз хҽлгҽ килү 
сҽбҽпле ташу һҽм саклау срогы дҽвамында яраксыз хҽлгҽ килгҽн товарлар ҿчен 
җаваплы түгел. 

1.14. Демонтажланган законсыз урнаштырылган һҽм демонтажланган вакытта 
анда булган мҿлкҽт исемлеге нигезендҽ стационар булмаган объектны законсыз 
урнаштырган затка, законсыз урнаштырылган стационар булмаган объектны сүтү 
чараларына бҽйле рҽвештҽ, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге чыгымнарын каплаганнан соң кире 
кайтарылырга тиеш. 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Введенский 
Бистҽсе    авыл җирлегенең ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн чыгымнары ирекле яисҽ суд 
тҽртибендҽ  сүтелергҽ тиешле үзирекле корылманы законсыз урнаштырган зат 
тарафыннан тулысынча кайтарылырга тиеш. 

1.15. Введенский Бистҽсе  авыл җирлеге Башкарма комитеты, үзирекле 
корылманы законсыз урнаштырган затны ачыклау мҿмкинлеге булмаган очракта, 
Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштыруны һҽм "Волжская 
новь" район газетасында законсыз урнаштырылган корылманы ирекле демонтажлау 
һҽм җир участогын хҽбҽр бастырганнан соң ике атна эчендҽ азат итүне тҽэмин итҽ. 

Мҽгълүмати хҽбҽр урнаштыру белҽн беррҽттҽн, комиссия тарафыннан законсыз 
урнаштырылган махсус чаралар белҽн, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит йогынтысына тотрыклы, 
рҿхсҽтсез урнаштырылган корылманы ирекле демонтажлау һҽм язу килеп чыкканнан 
соң, ике атна эчендҽ җир участогын азат итү талҽбе белҽн язу кертелҽ, шулай ук 
рҿхсҽтсез тҿзелеш алып барган затны билгелҽүгҽ ярдҽм күрсҽтү максатыннан хокук 
саклау органнарына запрос җибҽрелҽ . 

Ҽгҽр комиссия тарафыннан Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Введенский Бистҽсе  авыл җирлеге территориясендҽ законсыз 
урнаштырылган үзирекле корылманы ачыклау турында акт тҿзелгҽннҽн соң 14 кҿн 
узгач, үзирекле корылманы законсыз урнаштырган зат ачыкланмаса, Комиссия 
законсыз урнаштырылган корылманы демонтажлау турында Карар кабул итҽ. 

Законсыз урнаштырылган корылманы сүтү ҽлеге Тҽртипнең 1.12 каралган 
тҽртиптҽ башкарыла.  

Законсыз билгелҽнгҽн рҿхсҽтсез корылманы сүтү турында мҽгълүмат Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Введенский Бистҽсе      авыл 
җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан “Волжская новь” газетасында бастырып 
чыгарыла һҽм Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының рҽсми 
сайтында урнаштырыла. 



 
 

 Демонтажланган законсыз урнаштырылган һҽм анда булган мҿлкҽт исемлеге 
нигезендҽ демонтажланган мҿлкҽт Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының Введенский Бистҽсе    авыл җирлегенҽ чыгымнар ҽлеге 
Тҽртипнең  1.14 капланганнан соң, стационар булмаган объектны законсыз 
урнаштырган зат гаризасы буенча кире кайтарылырга тиеш. 

1.16. Бҽялҽнмҽгҽн, үз белдеге белҽн урнаштырылган һҽм демонтажланган 
милек исемлеге нигезендҽ һҽм анда урнашкан мҿлкҽтне демонтажлау вакытына, 
күчемсез мҿлкҽтне тасвирлау буенча Югары Ослан муниципаль районының 
Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге Башкарма комитеты белҽн килешү буенча ҿч ай 
дҽвамында сакланырга тиеш. 

Бҽялҽнмҽгҽн, үз белдеге белҽн урнаштырылган һҽм ҿч айдан соң 
демонтациялҽнгҽн, законсыз урнаштырылган стационар булмаган объектның хуҗасы 
билгелҽнмҽгҽн булса, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының Введенский Бистҽсе  авыл җирлеге Башкарма комитеты стационар 
булмаган объектка ия булып керҽ һҽм стационар булмаган объектны хуҗасыз дип 
тану һҽм аны утильлҽштерү ҿчен Россия Федерациясе законнарында каралган 
тҽртиптҽ муниципаль милеккҽ тапшыру турында гариза белҽн судка мҿрҽҗҽгать итҽ. 

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

2.    СҮТЕЛГҼН ЗАКОНСЫЗ УРНАШТЫРЫЛГАН  
КҮЧЕМЛЕ ОБЪЕКТЛАР ҺҼМ МАТДИ КЫЙММҼТЛҼРНЕ САКЛАУ,  

ТРАНСПОРТЛАУ ҺҼМ УТИЛЬЛҼШТЕРҮ 
 

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

Хуҗаның ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн документларны тикшергҽннҽн соң, саклау 
ҿчен җаваплы зат демонтажланган үзирекле (законсыз) объектларны һҽм башка 
мҿлкҽтне вакытлыча саклау урыныннан бирү мҿмкинлеген килештерү турындагы 
тамга белҽн тапшыру-кабул итү актын бирҽ. 

Тапшыру-кабул итү актына Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге Башкарма 
комитетының үзирекле (законсыз) объектны һҽм башка мҿлкҽтне тапшырганда саклау 
ҿчен җаваплы зат, үзирекле (законсыз) объект хуҗасы һҽм Введенский Бистҽсе    
авыл җирлеге Башкарма комитетының вазыйфаи заты кул куя. Актның бер нҿсхҽсе 
үзирекле (законсыз) объект хуҗасында кала, икенчесе-саклау ҿчен җаваплы затта, 
ҿченчесе- Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге Башкарма комитетында.  

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

2.2.1. Үз белдеге белҽн тҿзелгҽн корылманы җимерү, демонтаж, күчеш һҽм 
саклау буенча законсыз урнаштырылган объектны һҽм милекне җимерү буенча, 
шулай ук ҽлеге мҿлкҽтне калдыклар сыйфатында транспортлау һҽм утильлҽштерүгҽ 
бҽйле чыгымнарны түлҽүне раслый торган түлҽү документы күчермҽсе. 

2.2.2. Объектларга һҽм мҿлкҽткҽ хокукны раслый торган документлар (сату-алу, 
бүлҽк итү, аренда һ.б. килешү) һҽм объектка милек хокукын раслый торган һҽм анда 
булган мҿлкҽткҽ башка документлар күчермҽлҽре. 



 
 

2.3. Акча чаралары (ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн чараларны гамҽлгҽ 
ашыруга бҽйле чыгымнар суммасы) үзирекле (законсыз) объект хуҗасы тарафыннан 
Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге бюджетына күчерелҽ.  

Законсыз урнаштырылган объектларны сүтү, демонтажлау, күчерү, саклау, 
транспортлау һҽм утильлҽштерү, шулай ук үзирекле корылмаларда һҽм законсыз 
урнаштырылган күчмҽ объектларда табылган мҿлкҽтне саклау, транспортлау һҽм 
утильлҽштерү бушлай юридик яки физик зат тарафыннан хезмҽт күрсҽтү турындагы 
килешү нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылган очракта, чыгымнарны үзирекле (законсыз) 
объектның законлы хуҗасы тарафыннан ҽлеге чараларны гамҽлгҽ ашыручы затка 
каплау түлҽүсез гамҽлгҽ ашырыла. 

Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле 
чыгымнарны каплау күлҽме, 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 ҽйлҽнергҽ мҿмкин һҽм аннары үзирекле 
объектларны сүтүгҽ, милекне күчерүгҽ һҽм аны саклауга бҽйле чыгымнарны кайтару 
максатларында гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырылырга 
мҿмкин. 

 
3.   ЗАКОНСЫЗ УРНАШТЫРЫЛГАН КҮЧЕМЛЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ ҺҼМ АЛАРДА 

ТАБЫЛГАН МҾЛКҼТНЕ ҮЗИРЕКЛЕ КОРЫЛМАЛАРНЫ СҮТҮ, КҮЧЕРҮ 
(ДЕМОНТАЖЛАУ), САКЛАУ, ТРАНСПОРТЛАУ ЯИСҼ  

УТИЛЬЛҼШТЕРҮ БЕЛҼН БҼЙЛЕ ЧЫГЫМНАР 
 

3.1. Демонтажланган объектларда табылган калдыкларны һҽм мҿлкҽтне сүтү, 
күчерү, саклау һҽм күмү буенча чараларны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле чыгымнарны 
финанслар белҽн тҽэмин итү ҽлеге чараларны алга таба үзирекле (законсыз) объект 
хуҗасы чыгымнарын каплау белҽн шҿгыльлҽнүче затлар исҽбеннҽн гамҽлгҽ 
ашырыла.   

3.2. Ҽгҽр демонтажланган объектларда табылган калдыкларны һҽм мҿлкҽтне 
сүтү, күчерү һҽм күмү яисҽ утильлҽштерү «Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны 
тҽэмин итү ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт 
системасы турында» 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендҽ муниципаль контракт тҿзелгҽн юридик яки физик зат тарафыннан 
башкарылган булса, чыгымнар күлҽмен исҽплҽү Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге 
Башкарма комитеты тарафыннан башкарыла.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                             Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                                     Введенский Бистҽсе  авыл җирлеге  
                                                                                     территориясендҽ законсыз  
                                                                                     урнаштырылган үзирекле 
                                                                                     корылманы ачыклау һҽм 
                                                                                     демонтажлау буенча тҽртипкҽ         

                            1нче кушымта  
 
 

                                                                  ___нче номерлы АКТ 
 
"__" ________ 20___ ел                                                         Введенский Бистҽсе  авылы 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге территориясендҽ  

законсыз рҽвештҽ билгелҽнгҽн үзирекле корылманы ачыклау турында 
 
Комиссия составында 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О., комиссия ҽгъзалары вазыйфасы) 
бу хакта ҽлеге акт тҿзелде  
________________________________________________________________________ 

(стационар булмаган объектның адресы һҽм урнашу урыны) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(стационар булмаган объектны законсыз урнаштырган  зат турында мҽгълүматлар : 
фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм адрес-гражданин ҿчен; исеме, адресы, 

 Ф. И. О. һҽм вҽкалҽтле вҽкил вазыйфасы- юридик затлар ҿчен) 
________________________________________________________________урнашкан, 

(үзирекле корылма атамасы) 
___________________________________________________________________ 
ясалган 
Ҽлеге җир кишҽрлеге, стационар булмаган объектны урнаштыру ҿчен, Россия 
Федерациясенең гамҽлдҽге законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелмҽгҽн. 
 
Акт белҽн таныштык 
 ________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., вазыйфасы, гражданин яисҽ вҽкалҽтле вҽкил  
 үз белдеге белҽн  ирекле корылманы урнаштырган юридик зат имзасы) 

 
Комиссия рҽисе_________________________________________________ 

(имза) 
Комиссия ҽгъзалары:_________________________________________________ 
(имза)



 
 

                                                                                  Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                  Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге 
                                                                                  территориясендҽ законсыз 
                                                                                  урнаштырылган үзирекле  
                                                                                  корылманы ачыклау һҽм  
                                                                                  демонтажлау буенча тҽртипкҽ         

                     2нче кушымта  
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге территориясендҽ үз белдеклеге белҽн  

урнаштырылган  корылманы демонтажлау турындагы 
ТАЛҼП 

 
"__" ________ 20___ ел                                                        Введенский Бистҽсе    авылы 
 
                                                      

(стационар булмаган объектны законсыз урнаштырган зат турында мҽгълумат: 
фамилиясе, исеме, атасының исеме-гражданин ҿчен; исеме, адресы-юридик зат 

ҿчен)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(законсыз урнаштырылган объектның исеме) 
адрес буенча урнашкан:   
____________________________________________________ үз белдеге белән 
билгеләнгән стационар булмаган объектка карата бирелгҽн. 
Комиссия составы: 
______________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., комиссия ҽгъзалары вазыйфасы) 
Югары Ослан муниципаль районының Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге 
территориясендҽ законсыз урнаштырылган стационар булмаган объектны ачыклау 
турында акт тҿзелде 
__________________________________________________________________ 
                           (актның датасы һҽм номеры) 

 "___" __________ 20__ елга кадҽр сезнең кҿчегез һҽм чаралар белҽн законсыз 
урнаштырылган үзирекле корылманы (корылма атамасы) сүтҽргҽ. 

Комиссия карары буенча объект 10 календарь кҿн эчендҽ мҽҗбүри тҽртиптҽ 
сүтеп алыначак һҽм чыгарылачак. Законсыз урнаштырылган объектны сүтү, ташу һҽм 
саклау буенча барлык чыгымнар РФ законнарында каралган тҽртиптҽ түлҽтелҽчҽк. 

Бу талҽпнең үтҽлеше турында Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе    авыл җирлеге Башкарма комитетына  "__" ________ 201_ елның 1 
гыйнварына кадҽр хҽбҽр итүегезне сорыйбыз. 
Талҽп алынган 
______________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., стационар булмаган объектны үз белдеге белҽн урнаштырган гражданның 

яисҽ юридик затның вҽкалҽтле вҽкиленең вазыйфасы, имзасы) 
 
Комиссия рҽисе:     _________________________________________________ 
                                                            (имза) 
Комиссия ҽгъзалары:   _________________________________________________ 
                                                            (имза)                                



 
 

                                                                            
                                                                                  Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                                  Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге 
                                                                                  территориясендҽ законсыз 
                                                                                  урнаштырылган үзирекле  
                                                                                  корылманы ачыклау һҽм  
                                                                                  демонтажлау буенча тҽртипкҽ         

                     3нче кушымта  
 

___нче номерлы БЕЛДЕРҮ  КҼГАЗЕ  
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Введенский Бистҽсе    
авыл җирлеге территориясендҽ үз белдеге белҽн билгелҽнгҽн законсыз корылган 

демонтаж датасы турында 
 

 
Түбҽндҽге составтан  торган комиссия  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., комиссия ҽгъзалары вазыйфасы) 
хҽбҽр итҽ  
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(стационар булмаган объектны законсыз урнаштырган  зат турында мҽгълумат: 
фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм адрес-гражданин ҿчен; исеме, адресы,  

Ф. И. О. һҽм вазыйфасы вҽкалҽтле зат-юридик зат ҿчен)  
бу законсыз урнаштырылган стационар булмаган объектны сүтү 
______________________________________________________________________ 
                              (объектның адресы һҽм исеме) 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге Башкарма 
комитеты кҿче белҽн булачак  
_________________________________________________________________ 

(Мҽскҽү вакыты һҽм датасы) 
 
Мҿрҽҗҽгать алынды ______________________________________________________ 

(Ф. И. О., граждан яисҽ юридик затның вҽкалҽтле вҽкиле вазыйфасы, имзасы, 
стационар булмаган объектны законсыз урнаштырган ) 

 
Комиссия Рҽисе :            _________________________________________________ 
                                                               (имза) 
Комиссия ҽгъзалары:      _________________________________________________ 
                                                               (имза) 
 
 
 



 
 

                                                                                   Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                                   Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге 
                                                                                   территориясендҽ законсыз 
                                                                                   урнаштырылган үзирекле  
                                                                                   корылманы ачыклау һҽм  
                                                                                   демонтажлау буенча тҽртипкҽ         

                     4нче кушымта  
 

 
______нче номерлы АКТ  

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының  

Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге территориясендҽ үз белдеге белҽн билгелҽнгҽн  
законсыз корылган демонтаж турында 

 
 
"__" ________ 20___ ел                                                       Введенский Бистҽсе    авылы 
 
Түбҽндҽге составтагы комиссия алдында 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                    (Ф. И. О., комиссия ҽгъзалары вазыйфасы) 
һҽм__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(гражданның  яки вҽкалҽтле вҽкилнең Ф. И. О., вазыйфасы,  имзасы законсыз 
урнаштырган юридик зат вҽкиле стационар булмаган объект) 

законсыз рҽвештҽ үз белдекле итеп  тҿзелгҽн корылманы демонтажлау. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(корылма атамасы) 
ясалган 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 адресы буенча урнашкан: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
законсыз рҽвештҽ үз белдекле итеп  тҿзелгҽн корылманы демонтажлау үткҽрелде 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. яки объектны сүткҽн юридик затның исеме) 



 
 

 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге 
территориясендҽ законсыз урнаштырылган тҿзелешне ачыклау турындагы _______ 
№ ______акт нигезендҽ, ____________ № ___________җир кишҽрлеген азат итү 
турында талҽплҽр 
законсыз урнаштырылган корылманы демонтажлау турында ____________  
№ ___________комиссия карарлары. 
Сүтү вакытына объектның тышкы торышы:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Объектны ачу булмады (башкарылды). 
Объектны сүтү башкарылмаган (башкарылган). 
Мҽҗбүри демонтациялҽнгҽн стационар булмаган объект урнаштырылган 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                  (адрес) 
һҽм җаваплы саклауга тапшырылды 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(исеме, Ф. И. О., вазыйфасы) 
 
Актка кушымта: стационар булмаган объект һҽм аны сүткҽн вакытта законсыз 
билгелҽнгҽн стационар булмаган объектта урнашкан мҿлкҽт исемлеге. 
 
Ҽлеге акт 3 нҿсхҽдҽ тҿзелде һҽм тапшырылды (җибҽрелде): 
- Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе    авыл җирлеге Башкарма 
комитетына; 
- законсыз рҽвештҽ үз-үзеннҽн ирекле корылма урнаштырган затка (гражданинга яки 
юридик затка)  
______________________________________________________________________ 
            (объектны саклауга кабул иткҽн затның исеме) 
 
Акт белҽн таныштык 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(гражданның  яки вҽкалҽтле вҽкилнең Ф. И. О., вазыйфасы,   
стационар булмаган объектны законсыз урнаштырган юридик зат вҽкиле имзасы) 

 
 
Комиссия рҽисе:   
_____________________________________ 
                                                 (имза) 
Комиссия ҽгъзалары:    
_____________________________________ 
                                                 (имза) 
Объектны саклауга кабул иткҽн зат:  
_____________________________________ 
                                                (имза) 

 
 


