
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АПАС ШҼҺҼР 
 ТИБЫНДАГЫ ПОСЕЛОГЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
КАРАРЫ 

 
 

2020 ел, 6 апрель            № 58 
 
 «Апас шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ 

рөхсҽтсез һҽм законсыз урнаштырылган күчмҽ милек объектларын демонтажлау 
һҽм күчерү , тотылган чыгымнарны компенсациялҽү тҽртибен раслау турында 

 
«Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә күчмә 

милек объектларын урнаштыруны тәртипкә салу максатларында «Апас шәһәр тибындагы 
поселогы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты к а р а р  и т т е: 

1.Кушымта булып бирелгән Статус:гамәлдәге редакция муниципаль берәмлеге 
территориясендә рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган күчмә милек объектларын 
демонтажлау һәм күчерү,тотылган чыгымнарны компенсацияләү (алга таба - тәртип) 
тәртибен расларга.  

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга.  

3.Әлеге карарның үтәлешен узем тикшереп торам. 
 
 
 
Апас шҽһҽр тибындагы поселогы  
Башкарма комитет җитҽкчесе                                 Ф.Ҽ. Шҽрҽфетдинов                                                                                                   
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Татарстан республикасы 
Апас муниципаль районы 

Апас шәһәр тибындагы поселогы 
Башкарма комитетының  

2020 елның 6 апрелендәге 
58 номерлы карары белән расланган 

 
  

«Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә 
рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган күчмә милек объектларын демонтажлау һәм 

күчерү,тотылган чыгымнарны компенсацияләү тәртибе  
 

  
I. Рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган күчмә милек объектларын 

демонтажлау, күчерү һәм саклау  
 

1.1.«Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә 
рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган объектны (алга таба - рөхсәтсез(законсыз) сүтү 
һәм күчерү эшен «Апас шәһәр тибындагы поселогы» башкарма комитеты (алга таба – 
Башкарма комитет) башкара. 

1.2.Рөхсәтсез(законсыз) объектны мәҗбүри демонтажлау һәм күчерү Башкарма 
комитет карары нигезендә форма буенча башкарыла. кушымта буенча гамәлдәге 
редакция. 

1.3.Мәҗбүри демонтажлау турында карарның күчермәсе Башкарма комитет 
тарафыннан Апас районы буенча Эчке эшләр бүлегенә җибәрелә.  

1.4.Рөхсәтсез (законсыз) объектны демонтажлау, күчерү һәм саклау эшен 
вәкаләтле оешма башкара, ул Башкарма комитет тарафыннан гамәлдәге законнар 
нигезендә сайлап алына.  

1.5.Рөхсәтсез (законсыз) объектны сүтү һәм аны вакытлыча саклау урынына 
күчергәндә форма буенча акт төзелә.  2 нче кушымтасы,гамәлдә булган редакциясе, анда 
түбәндәгеләр күрсәтелә:  

- рөхсәтсез (законсыз) объектны демонтажлау буенча эшләрне башлау һәм 
тәмамлау урыны, көне, вакыты;  

- рөхсәтсез (законсыз) объектның факттагы торышы;  
- рөхсәтсез (законсыз) объектны демонтажлаган һәм күчергән зат исеме;  
- демонтажланган объектны саклау урыны;  
- карар реквизитлары, аның нигезендә рөхсәтсез (законсыз) объектны демонтажлау 

һәм аны күчерү башкарыла.  
1.6.Актка вәкаләтле зат, мондый объектны демонтажлау һәм күчерү белән 

шөгыльләнүче зат вәкиле, шулай ук объектны саклауга кабул иткән зат вәкиле 
тарафыннан имза куела.  

Рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган объект хуҗасы яки аның вәкаләтле 
вәкиле, аның каршында демонтаж ясалган очракта, актка үз имзасын куя.  

Рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган объект хуҗасы яисә аның вәкаләтле 
вәкиле актка кул куйганнан соң яки аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, бу хакта 
баш тарту мотивын күрсәтеп тиешле билге ясала.  

Рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган объект хуҗасын яисә аның вәкаләтле 
вәкилен демонтажлаганда булмауы, объектны демонтажлау өчен киртә түгел.  

1.7. Акт өч нөсхәдә төзелә, аларның берсе расписка астына (яисә тапшыру турында 
хәбәрнамә белән заказлы хат җибәрелә), рөхсәтсез (законсыз) объект хуҗасына йә аның 
вәкаләтле вәкиленә, икенчесе - башкарма комитетта саклана, өченчесе - рөхсәтсез 
(законсыз) объектны саклау өчен җаваплы затка тапшырылырга тиеш.  
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1.8. Рөхсәтсез (законсыз) объект хуҗасы билгеләнмәгән очракта, актның ике 
нөсхәсе Башкарма комитетта саклана.  

 
II. Рөхсәтсез (законсыз) объектларны күчмә милек хуҗаларына 

 кире кайтару 
 

2.1. Рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган объектларны саклау урыннарыннан 
хуҗаларга кире кайтару, объектның законлы нигезләрдә булуын раслаучы документлар 
һәм Рөхсәтсез салынган объектны демонтажлау, күчерү һәм саклауга вәкаләтле орган 
тарафыннан тотылган чыгымнарны компенсацияләгәннән соң вәкаләтле оешма 
тарафыннан башкарыла.  

2.2.Рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган объектны тапшыру факты вәкаләтле 
оешма һәм аның милекчесе (хуҗасы) тарафыннан имзалана торган кабул итү-тапшыру 
акты белән раслана.  

2.3.Хуҗасы вакытлыча саклау урынында булган объектны (милек) алырга 
мөрәҗәгать итмәгән очракта, объект (милек) гамәлдәге законнарда каралган тәртиптә 
муниципаль милек дип таныла.  

 
III. Рөхсәтсез  һәм законсыз урнаштырылган күчмә милек объектларын 

демонтажлау, күчерү, саклау, ташу белән бәйле чыгымнар  
 

3.1.Рөхсәтсез (законсыз) объектларны демонтажлау, күчерү, саклау, аларны 
калдыклар сыйфатында транспортлау һәм утильләштерү буенча чараларны гамәлгә 
ашыруга бәйле чыгымнарны һәм демонтажланган объектларда табылган мөлкәтне 
финанс ягыннан тәэмин итү «Апас шәһәр тибындагы поселогы»муниципаль берәмлеге 
бюджеты акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.  

3.2.«Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә 
демонтажланган (законсыз) объектны саклауга вәкаләтле орган тарафыннан тотылган 
чыгымнарны исәпләү методикасы нигезендә  башкарыла.  кушымта буенча гамәлдәге 
редакция.  

3.3.Рөхсәтсез (законсыз) объектларны демонтажлау, күчерү, саклау, аларны 
демонтажланган объектларда табылган калдыклар һәм милек буларак транспортлау һәм 
утильләштерү чыгымнарын компенсацияләү, аларның хуҗасы тарафыннан гамәлдәге 
законнар нигезендә «Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге 
бюджетына акча күчерү юлы белән гамәлгә ашырыла.  
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«Апас шәһәр тибындагы поселогы» 
 муниципаль берәмлеге территориясендә 
 рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган 
күчемә милек объектларын демонтажлау  

һәм күчерү,тотылган чыгымнарны 
 компенсацияләү тәртибенә 1нче кушымта 

       
                                                           Карар 

 «Апас шәһәр тибындагы поселогы" муниципаль берәмлеге территориясендә 
рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган күчмә милек объектларын демонтажлау һәм 

күчерү турында  
 

«Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә 
күчемсез милек объектларын урнаштыруны тәртипкә салу максатларында, «Апас шәһәр 
тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә рөхсәтсез һәм законсыз 
урнаштырылган күчмәз милек объектларын демонтажлау һәм күчерү тәртибен раслау 
турында "2020 елның 6 апрелендәге 58 номерлы Апас шәһәр тибындагы поселогы 
башкарма комитеты карарын үтәү йөзеннән:":  

1. Кушымта буларак расларга «Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль 
берәмлеге территориясендә демонтажлау һәм күчерелергә тиешле рөхсәтсез һәм 
законсыз рәвештә урнаштырылган күчмә милек объектлары исемлеге .  

2. Рөхсәтсез (законсыз) объектны ирекле демонтажлау өчен вакыт билгеләргә. 
кушымтасы.  

3. Әлеге карарга кушымта нигезендә «Апас шәһәр тибындагы поселогы» 
муниципаль берәмлеге территориясендә рөхсәтсез һәм (яки) законсыз урнаштырылган 
күчмә милек объектларын демонтажлауны тәэмин итәргә.  

4. Әлеге карарны «йолдыз» («Звезда») газетасында бастырып чыгарырга һәм Апас 
муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.  

5.   Әлеге караның үтәлешен узем тикшереп торам. 
 
 
 
 
Апас штп Башкарма Комитеты җитәкчесе                                  Ф. А. Шәрәфетдинов 
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Татарстан Республикасы  
Апас муниципаль районы   

Апас шәһәр тибындагы поселогы  
Башкарма комитетының 

2020 елның 6 апрелендәге  
58 номерлы карарына кушымта 

  
 

 «Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә демонтажлау һәм күчерелергә 
тиешле,рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган күчмә милек объектлары исемлеге 

 

N
 п/п  

Рөхсәтсез 
(законсыз) 
объектның 
урнашу 
урыны  

Рөхсәтсез 
(законсыз) 
объектның 
тибы  

Рөхсәтсез 
(законсыз) 
объект 
милекчесе 
(милекче 
билгеләнгән 
очракта 
тутырыла)  

Рөхсәтсез 
(законсыз) 
объектны 
ачыклау 
көне  

Рөхсәтсез 
(законсыз) объектны 
демонтажлау буенча 

эшләрне башкару вакыты  

Рөхсәтсез 
(законсыз) 
объектны 
саклау 
урыны, 
төгәл 
адресны 
(адреслы 
ориентирны
) күрсәтеп  

Рөхсәтсез 
(законсыз) 
объектны 
демонтажла
уны, 
күчерүне 
һәм 
саклауны 
оештыру 
өчен 
җаваплы 
вазыйфаи 
зат Ф. И.О.  

     Ирекле 
демонтаж 
вакыты  

Мәҗбүри 
демонтажлау 
вакыты  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



«Апас шәһәр тибындагы поселогы» 
 муниципаль берәмлеге территориясендә 
 рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган 
күчемә милек объектларын демонтажлау  

һәм күчерү,тотылган чыгымнарны 
 компенсацияләү тәртибенә 2нче кушымта 

   
  АКТ N_______  

Апас  штп                                                                "__" ________ 20__ел  
    Сүтү башланды:   ________________    ________________  
                                               (көне)                   (вакыты)  
    Демонтаж тәмам: ________________    ________________  
                                       (көне)                              (вакыты)  
    Түбәндәге адрес буенча урнашкан рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган күчмә 

милек объектын күчерү һәм демонтажлау  
 _______  
(объектның урнашу урыны һәм адресы) 
Апас шәһәр тибындагы поселогы Башкарма комитетының _____ номерлы карары 

нигезендә башкарыла.  
    Демонтаж вакытында объектның (корылмаларның) факттагы халәте:  
    Демонтажлана торган объектны ачканда ачыкланган мөлкәт (төзелеш): 

____________________________________________________________________ 
    Рөхсәтсез  һәм законсыз урнаштырылган объектны демонтажлауны гамәлгә 

ашыручы вәкаләтле оешма исеме  
________________  
     Рөхсәтсез  һәм законсыз урнаштырылган объектны күчерүне гамәлгә ашыручы 

вәкаләтле оешма исеме  
_______________  
     Демонтажланган объект һәм анда табылган мөлкәт тапшырылган  
җаваплы саклаучы: ___________________________________________________  
                                  (объектны саклауга кабул иткән предприятиенең исеме) 
    Объектны саклауга кабул иткән җаваплы зат:  
_______________________               _____________________________________  
        (имза)                                                 (Ф. И. О., вазыйфасы)  
    Акт 3 нөсхәдә төзелә һәм түбәндәгеләргә тапшырыла: 

________________________________  
(объектны саклауга кабул иткән предприятиенең исеме) 
- объект хуҗасына (билгеләнгән очракта) яки аның законлы вәкиленә.  
    Акт белән таныш   
___________________________________________________________ 
 (рөхсәтсез(корылма хуҗасы)) 
_______________________                ____________________________________  
        (имза)                                                        (Ф. И. О.)  

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты вәкиле:  
_______________________                ____________________________________  
        (имза)                                                  (Ф. И. О., вазыйфасы)  
    Рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган объектны демонтажлауны гамәлгә 

ашыручы вәкаләтле оешма вәкиле  
______________________                 ____________________________________  
        (имза)                                                             (Ф. И. О., вазыйфасы)  

Рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган объектны күчерүне гамәлгә ашыручы вәкаләтле 
оешма вәкиле  

______________________                 ____________________________________  
        (имза)                                                        (Ф. И. О., вазыйфасы)  



 
 

«Апас шәһәр тибындагы поселогы» 
 муниципаль берәмлеге территориясендә 
 рөхсәтсез һәм законсыз урнаштырылган 
күчемә милек объектларын демонтажлау  

һәм күчерү,тотылган чыгымнарны 
 компенсацияләү тәртибенә 3нче кушымта 

 
 

  
 

«Апас шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә 
демонтажланган (законсыз) объектны саклауга вәкаләтле орган тарафыннан тотылган 

чыгымнарны исәпләү методикасы 
 

 
1.Әлеге методика вәкаләтле орган тарафыннан «Апас шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге территориясендә демонтажланган (законсыз) объектны (алга таба 
- объектны) саклауга тотылган чыгымнар хакын билгеләү максатыннан эшләнгән.  

2. Саклауга киткән чыгымнарның бәясе түбәндәге формула буенча исәпләнә:  
 

СЗ = S x m, монда:  
СЗ-бер объектны саклауга киткән чыгымнар бәясе;  
S-бер объектны саклауга бер көн дәвамында чыгымнар бәясе;  
m-  объектны саклауның көн саны  
шул ук вакытта S = СК / n / k, кайда:  
СК-саклауга муниципаль контракт бәясе;  
n-муниципаль контракт нигезендә саклау көннәре саны;  
к-муниципаль контракт нигезендә сакланырга тиешле объектлар саны.  
 
 
 
 
 


