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   Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды 
территорияләрен төзекләндерү буенча 2020 – 2022 елларга «Безнең 

ишегалды» Республика программасын тормышка ашыру планы                              
 

I. Гомуми нигезләмәләр 
   

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 
урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча 
2020 – 2022 елларга   «Безнең ишегалды» республика программасын тормышка 
ашыруның әлеге планы, Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Миңнеханов 
катнашында булып узган «Безнең ишегалды» программасын формалаштыру һәм 
гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча 2009 елның 21 сентябрендәге киңәшмә беркетмәсе 
нигезендә эшләнде. 

Республика программасын тормышка ашыру, ишегалды территорияләрен 
төзекләндерү буенча төзелеш эшләрен үткәрү срокларын конкретлаштыру, ишегалды 
территорияләрен төзекләндерү буенча планлаштырылган хезмәт төрләрен һәм (яки) 
эшләрнең төрләрен ачыклау, төзекләндерү буенча дәүләт ярдәме төрләрен һәм 
күләмен билгеләү максатларында. 

 
II. Программаның төп максатлары һәм бурычлары.  

Программаның төп максатлары булып тора: 
гражданнарның ялын уздыру өчен уңайлы шартлар тудыру; 
дәүләт ярдәме, ишегалды территорияләрен төзекләндерүгә муниципаль 

ярдәм; 
Республика программасының төп бурычлары булып торалар: 
халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару; 
программа башкаручыларын сайлап алуның үтә күренмәле һәм ачык 

процедураларын эшләү һәм үтәү; 
озак сроклы материаллар һәм ресурсларны саклау технологияләре кулланып, 

ишегалды территорияләрен төзекләндерүдә нәтиҗәле техник чишелешләрне һәм 
комплекслылыкны куллану. 

Программаны тормышка ашыру вакыты – 2020-2022 еллар 
Республика программасын тормышка ашыруның гомуми мәйданы168325,4 кв.метр 
булган  37 күпфатирлы йортта 2750 граждан өчен куркынычсыз һәм уңайлы шартлар 
тудырырга тиеш.  

 
Әлеге программаны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре тәкъдим 

ителгән: 
тулаем алганда, Югары Ослан муниципаль районы буенча, 1нче кушымтада. 
 

 
III. 2020-2022 елларда күп фатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү күләме 

 

Ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча 
хезмәтләр һәм (яки) эшләр исемлеге   

 
Үлчәү берәмлеге 

 
Эш 

күләме 

Ишегалды территорияләрен төзекләндерү  кв. метр 168325,4 



  

 

Күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлауны финанслау күләме  2нче 
кушымтада китерелгән. 

 
 

IV. Ресурслар белән тәэмин итү  

Республика программасын финанслау чыганагы булып Татарстан 
Республикасы бюджеты акчалары тора. 

 
Чараларны финанслауның гомуми күләме 144 590 181,3 сум тәшкил итәчәк 

 
 

V. Төзекләндерү буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясе 

2020-2022 елларга күпфатирлы йортларның ишегалды территорияләрен 
төзекләндерү буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясе 963,18 сум/кв. м 
тәшкил итә. 

 

VI. Кыска сроклы планны тормышка ашыру механизмы 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты: 

Федераль закон нигезендә финанс ярдәме күрсәтү шартларының үтәлешен 
раслаучы документлар һәм республика программасын тормышка ашыруның 
муниципаль (еллык) планнарын формалаштыра һәм Министрлыкка җибәрә; 

Министрлыкка муниципаль берәмлек тарафыннан финанс ярдәме күрсәтү 
шартларының үтәлешен раслаучы норматив хокукый актларның күчермәләрен һәм 
башка документлар тапшыра; 

ишегалды территорияләрен төзекләндерү эшләрен үткәрү өчен подрядчы 
оешмаларны сайлау процедурасында катнаша; 

башкарылган эшләр актларын килештерә; 
ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча эшләр башкаруга бүлеп 

бирелгән акчаларның максатчан кулланылышын контрольдә тота; 
тиешле муниципаль берәмлек буенча республика программасын гамәлгә 

ашыру максатларында Министрлык тарафыннан билгеләнгән тәртиптә белешмәләр 
базасын булдыра һәм актуаль хәлдә тота; 

Министрлыкка фондка хисап формалаштыру өчен кирәкле документлар һәм 
белешмәләрне тапшыралар. 

 
Идарәче оешма: 
тикшерү актларын, ишегалды территорияләрен төзекләндерү эшләре күләменә 

карата җитешсезлек исемлекләрен килештерәләр;  
төзекләндерү эшләрен үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау 

процедурасында катнашалар; 
төзекләндерү объектларына керүне гамәлгә ашыралар;  



  

эшләрне үз вакытында һәм сыйфатлы башкаруны контрольдә тотуда, шулай ук 
аларны төзекләндерү буенча тәмамланган объектларны тикшерү һәм файдалануга 
тапшыру актларына кул кую хокукы белән файдалануга кабул итүдә катнашалар. 

 
Бина хуҗалары: 
тикшерү актларын, ишегалды территорияләрен төзекләндерү эшләре күләменә 

карата җитешсезлек исемлекләрен килештерәләр; 
эшләрне үз вакытында һәм сыйфатлы башкаруны контрольдә тотуда, шулай ук 

аларны төзекләндерү буенча тәмамланган объектларны тикшерү һәм файдалануга 
тапшыру актларына кул кую хокукы белән файдалануга кабул итүдә катнашалар. 

 
Подрядчы оешмалар: 
подряд килешүендә билгеләнгән срокларда ишегалды территорияләрен 

төзекләндерү эшләрен башкаруны тәэмин итәләр; 
башкарылган эшләр актларын формалаштыралар; 
подряд килешүендә каралган башка эшләрне башкаралар. 
«Татмедиа» ААҖ филиалы «Волжская Новь» газетасы массакүләм мәгълүмат 

чараларында чараларны гамәлгә ашыру барышын даими яктыртып тора. 
Республика программасын планлаштыру, үтәү, контрольдә тоту һәм 

мониторинглау «Торак фонды мониторингы» бердәм мәгълүмат продуктында 
тормышка ашырыла. 

 



  

2020-2022 елларда Югары Ослан муниципаль районы 
территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның 
ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча 
республика программасына 

                                                                                                                                                                                      1нче кушымта   
 

2020-2022 елларда Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларның ишегалды 
территорияләрен төзекләндерү буенча республика программасын тормышка ашыру планын үтәү буенча  

планлаштырылган күрсәткечләр  
 

Күпфатирл
ы 

йортларның 
гомуми 

мәйданы, 
кв. м. 

Төбәк 
программасы

н раслау 
датасына 

күпфатирлы 
йортларда 
яшәүчеләр 

саны 

Күп фатирлы 
йортларның саны, 

берәмлек 

Капиталь ремонт бәясе, сум.  
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168325  2750 23 22 19 64 76366798,89 33825475,05 34397907,36 144 590 181,3 

 
 
 
 
Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче                                                                                          А. К. Минһаҗева 



  

 
 

2020-2022 елларда Югары Ослан муниципаль районы территориясендә урнашкан 
ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча «Безнең ишегалды»  

республика программасын тормышка ашыру  планына кертелгән 
 ишегалды территорияләре реестры  

                                                                                                  2нче кушымта 
 
 

№ 
т/б 

Объектның исеме Мәйданы, м2 

1 2 3 

1. 
Югары Ослан авылы, Көнбатыш 
микрорайон ур., 2-6нчы йортлар 

22068,6 

2. 
Югары Ослан авылы, Көнбатыш 

микрорайон ур., 7-13нче йортлар 
24161,5 

3. 
Югары Ослан авылы, Чехов ур., 42, 

44нче йортлар 
4552 

4. 
Югары Ослан авылы, Печищи тракты 

ур., 4, 5, 6нчы йортлар 
19147,8 

5. 
Югары Ослан авылы, Заовражная 

ур., 4нче йорт 
5552,4 

6. 
Югары Ослан авылы, Заовражная 

ур., 1,3нче йортлар 
5995,7 

7. 
Шиланга авылы, Төзүчеләр ур., 14, 

16, 18, 20нче йортлар 
7424,8 

8. 
Югары Ослан авылы, Чехов ур., 

26нчы йорт 
2409,2 

9. 
Югары Ослан авылы, Чехов ур., 

36нчы йорт 
1832,2 

10. 
Югары Ослан авылы, Татарстан ур., 

8нче йорт 
920,6 

11. 
Югары Ослан авылы, Татарстан ур., 

3нче йорт 
720 

12. 
Югары Ослан авылы, Татарстан ур., 

14, 16нчы йортлар 
2627,2 

13. Югары Ослан авылы, Боевая ур., 3082,4 



  

1нче йорт 

14. 
Югары Ослан авылы, Кояшлы ур., 1а 

йорты 
5961,5 

    15. 

Пустые Моркваши т. п., Лесная ур., 

1,2нче йортлар  

8758,6 
Пустые Моркваши т. п., Центральная 

ур., 13нче йорт 

16. 
Куралово авылы, Рабочая ур., 1нче 

йорт 
1493,3 

17. 
Куралово авылы, Рабочая ур., 

16,17нче йортлар 
2383,7 

18. 
Куралово авылы, Школьная ур., 4нче 

йорт 
888 

19. 
Печищи авылы, Киров ур., 10нчы 

йорт 
1678,2 

20. 
Печищи авылы, Киров ур., 2,4,6,8нче 

йортлар 
5199 

21. 
Печищи авылы, Красная Поляна ур., 

87нче йорт 
1424,2 

22. 
Югары Ослан авылы, Медгородок 

ур., 16нчы йорт 
523,9 

23. 
Югары Ослан авылы, Дальняя  ур., 

30, 31, 32 А йортлары  
11226,8 

24. 
Югары Ослан авылы, Автодорожная 

ур., 2нче йорт 
4149 

25. 
Югары Ослан авылы, Автодорожная 

ур., 8нче йорт 
1313,5 

26. 
Югары Ослан авылы, Медгородок 

ур., 23нче йорт 
1821 

27. 
Югары Ослан авылы, Дальняя  ур., 

1нче йорт 
2681,6 

28. пос Октябрьский ур., Школьная ур., 3411 



  

10нчы йорт 

29. 
Киров ис. пос., Молодежная ур., 

16нчы йорт 
1818,4 

30. 
Ключищи авылы, Завод ур., 2нче 

йорт 
884,5 

31. 
Ключищи авылы, Колхоз ур., 15нче 

йорт 
3072,5 

32. 
Карагуҗа авылы, Октябрь ур., 2нче 

йорт 
2710 

33. 
Мәйдан авылы, Совет ур., 43нче 

йорт 
1171,2 

34. 
Мәйдан авылы, Совет ур., 47нче 

йорт 
823,6 

35. 
Түбән Ослан авылы, Дзержинский 

ур., 43нче йорт 
2258,6 

36. 
Түбән Ослан авылы, Карл Маркс ур., 

47нче йорт 
1160 

37. 
Югары Ослан авылы, Чехов ур., 

40нчы йорт 
1018,9 

План буенча барлыгы  168325,4 

 
 
 
Югары Ослан муниципаль районы  
Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче                     А. К. Минһаҗева                                                                                       
 




