СПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ПОЛЯНКА АВЫЛ >КИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

№ 22-3

26 . 10.2020

Татарстан Республикасы Спас муниципаль
районы Полянка авыл ж;ирлеге
территориясендэ уз белдеге белэн тезуне
ачыклау, булдырмау Иэм рехсэтсез
корылмаларны димеру буенча чаралар куру
тэртибен раслау турында

Очкул авыл ж;ирлеге территориясендэ уз белдеге белэн тезуне булдырмау,
уз белдеге белэн тезелгэн корылмаларны димеру буенча чаралар куру
максатларында Россия Федерациясе Граждан кодексыныц 222 статьясы, Россия
Федерациясе ШэИэр тезелеше кодексы, Россия Федерациясе Ж|ир кодексы, «Россия
Федерациясендэ >цирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003
елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезлэмэлэре нигезендэ,
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыньщ Полянка авыл ж;ирлеге
Советы
КАРАР БИРО
1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге
территориясендэ уз белдеклеге белэн тезуне ачыклау, туктату Иэм рехсэтсез
корылмаларны ж;имеру чараларын куру тэртибен раслау (1 нче кушымта).
2.
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл >кирлеге
территориясендэ уз белдеге белэн тезелеш мэсьэлэлэре буенча комиссия турында
нигезлэмэне расларга (2 нче кушымта).
3. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге
территориясендэ уз белдеге белэн тезу мэсьэлэлэре буенча комиссия составын
расларга (3 нче кушымта).
4.
«Полянка авыл >цирлеге территориясендэ хокукый нигезсез урнаштырылган,
уз белдеклэре белэн тезелмэлэрне Ьэм вакытлы объектларны ачыклау тэртибе
турында, Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге
территориясендэ билгелэнгэн ирекле корылмалардан Иэм вакытлы корылмалардан
азат иту тэртибе Иэм комиссия составын раслау хакында "гы нигезлэмэне раслау
турында» дигэн 11.12.2016 елныц № 18-1 карары уз кечен югалткан дип танырга.
5. Карарньщ утэлешен тикшереп торуны уземдэ калдырам.

Полянка авыл ж;ирлеге
комитеты ж;итэкчесе:

С с с с I (сс с с./

Г.Г. Сибгатуллина

1 нче кушымта Полянка авыл >к;ирлеге
башкарма комитеты карары буенча
х^ирлек № 22-3 от 26.10.2020
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы авыл ж;ирлеге территориясендэ уз
белдеге белэн тезуне ачыклау, булдырмау Иэм рехсэтсез корылмаларны димеру
буенча чаралар куру тертибе
1. Гомуми нигезлемелэр
1.1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге
территориясендэ уз белдеге белэн тезелмэлэрне ачыклау, булдырмау Ьэм уз белдеге
белэн тезелмэлэрне суту буенча чаралар куру (алга таба - Тэртип) Татарстан
Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл >к;ирлеге территориясендэ уз
белдеге белэн тезелмэлэрне ачыклау, булдырмау Иэм уз белдекпэре белэн суту
буенча чаралар куру процедураларын регламентлый.
2. Уз белдеге белэн тезелешне ачыклау тэртибе
2.1. Полянка авыл ж;ирлеге территориясендэ уз белдеклэре белэн тезелеш
объектларын ачыклау тубэндэге юллар белэн башкарыла:
- уз белдеге белэн тезелеш мэсьэлэлэре буенча комиссия (алга таба - Комиссия)
Полянка авыл >к;ирлеге территориясен йереп чыгу (карап чыгу);
- Дэулэт тезелешен кузэтуне, дэулэт ж;ир кузэтчелеген, су объектларыннан
файдалану Иэм аларны саклау елкэсендэ дэулэт кузэтчелеген, махсус сакланыла
торган табигать территориялэрен саклау Иэм файдалану елкэсендэ дэулэт
кузэтчелеген, мэдэни мирас объектларынын торышы, аларны карап тоту, саклау,
куллану, популярлаштыру Иэм дэулэт тарафыннан саклауны дэулэт кузэтчелеген
гамэлгэ ашыруга вэкалэтле дэулэт хакимияте башкарма органнарыннан, дэулэт
хакимиятенец башкарма органнарыннан, мэдэни мирас объектларынын торышы,
аларны карап тоту, саклау, куллану, популярлаштыру Ьэм дэулэт тарафыннан
саклауны дэулэт кузэтчелегеннэн, дэулэт хакимиятенец башкарма органнарыннан,,
федераль дэулэт урман кузэтчелеген (урман сагы) гамэлгэ ашыруга вэкалэтле
вазыйфаи затлар, федераль heM региональ эИзмияттэге аеруча саклана торган
табигать
территориялэре
белэн
идарэ итуне
гамэлгэ
ашыручы
дэулэт
учреждениелэренец вазыйфаи затлары, яисэ махсус сакланыла торган табигать
территориялэрен саклау Ьэм файдалану елкэсендэ муниципаль ж;ир контролен яисэ
муниципаль контрольне гамэлгэ ашыручы ж;ирле узидарэ органнары вэкиллэре
катнашты.
2.2. Комиссия, расланган план-графиклар нигезендэ, кварталга кимендэ 1 тапкыр
Полянка авыл ж;ирлеге территориясен карап чыга.
>Цирлек территориясен эйлэнеп узу (карап чыгу) план-графиклары квартал
дэвамында бетен >к;ирлек территориясен эйлэнеп чыгу (эйлэнеп чыгу) рэвешендэ
тезелэ.
Ж^ирлек территориясен эйлэнеп узу (карап чыгу) планнары килэсе квартал
башланырга 30 (утыз) кеннэн дэ соцга калмыйча раслана.
2.3. Тикшеру (тикшеру) барышында комиссия тышкы карау Иэм фото башкара- яки
билгелэнгэн тэртиптэ
бирелмэгэн ж;ир кишэрлегендэ тезелгэн
биналарны,
корылмаларны яки башка корылмаларны видеога тешеру яисэ файдалану рехсэт
ителми торган ж;ир кишэрлегендэ, яки элеге объектны тезу рехсэт ителми торган йэ
тезелгэн яисэ моныц ечен закон нигезендэ кирэкле килешулэр, рехсэтлэр, рехсэтлэр
яисэ ж;ир кишэрлегеннэн файдалану рехсэт ителгэн очракта, тиешле килешулэрне алу

турында талэплэр булганда, шэИэр тезелеше Иэм тезелеш нормаларын Иэм
кагыйдэлэрен бозып, шэИэр тезелеше Пэм тезелеш нормаларын Иэм кагыйдэлэрен
бозып тезелгэн яисе, рехсэт Иэм (яки) курсетелген шэИэр тезелеше Иэм тезелеш
нормалары Иэм кагыйделэре уз белдеклэре белен тезелгэн яки уз белдеге белен
тезелгэн кенгэ билгелэнгэн Иэм уз белдеге белен тезелгэнне ачыклаган кенгэ гамэлдэ
булган.
Уз белдегец белен тезелгэнне ачыклау турындагы хэбэрнамэне тикшергэндэ
комиссия уз территориялэрендэ урнашкан ж;ир кишэрлеклэрен, мондый объектларны
тезу, реконструкциялэу Иэм куллану буенча еченче затларныц гамэллэрен тышкы яктан
карый heM фото - яки видеога тешерэ.
2.4. Тикшеру (тикшеру) яисе уз белдегец белен тезелгэнлекне ачыклау турында
хэбэрнамэне тикшергэннэн соц, комиссия курсэтелгэн чаралар уткэрелгэн кеннэн 15
(унбиш) эш кене эчендэ комиссия карап тикшерелгэн Нэр ж;ир участогына Иэм анда
булган объектка карата тубэндэге документлар Иэм белешмэлэр ж;ыюны башкара:
а) х^ир кишэрлегенец хокукка ия булуы Иэм ж;ир кишэрлеген биру максатлары
турында;
б) ж;ир кишэрлегендэ башкарыла торган эшлэр ечен тезелешкэ рехсэт алу
кирэклеге турында;
в) объектны тезугэ (реконструкциялэугэ) рехсэт Иэм объектны файдалануга
тапшыру актыныц булуы турында, эгэр мондый рехсэт яки акт талэп ителсэ;
г) объектка хокук бируче (тезуче) турында;
д) гомуми файдаланудагы территорияне яисэ территорияне файдалануныц
махсус шартлары булган зоналарга яисэ федераль, тебэк яки ж;ирле эНэмияттэге
инженерлык челтэрлэренэ булеп бирелгэн полосага карата объектныц урнашу
турында;
е) объектныц рехсэт ителгэн ж;ир кишэрлегеннэн файдалану тере, башка шэИэр
тезелеше нормаларына Иэм кагыйдэлэренэ туры килуе турында.
Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитетында тиешле документлар Иэм
белешмэлэр булмаган очракта, комиссия мондый документларны Иэм белешмэлэрне
дэулэт хакимиятенец тиешле органнарында соратып ала.
2.5. Тикшеру яки тикшеру нэтиж;элэре буенча комиссия тарафыннан элеге
Тэртипнец 2.4 пунктында курсэтелгэн срок чыкканнан соц 3 (еч) эш кене эчендэ элеге
объектларны тикшеру барышында тикшерелгэн барлык объектларны курсэтеп, элеге
Тэртипнец 1 нче кушымтасы нигезендэ беркетмэ тезелэ. Беркетмэ комиссия рэисе
тарафыннан раслана Иэм комиссия эгъзалары тарафыннан имзалана.
Беркетмэгэ объектны фотога яки видеога тешеру материаллары Иэм элеге
Тэртипнец 2.4 пункты нигезендэ алынган документлар теркэлэ.
Комиссия тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ тезелмэгэн >кир кишэрлегендэ яки
элеге объектны файдалануга рехсэт ителми торган ж;ир кишэрлегендэ тезелгэн
биналар, корылмалар яки башка корылмалар билгелэнмэгэн очракта, яисэ элеге
объектны тезу рехсэт ителми торган ж;ир кишэрлегендэ яисэ элеге объектны тезуне
рехсэт итми торган яисэ моныц ечен закон нигезендэ кирэкпе килешулэр, рехсэтлэр,
рехсэтлэр яисэ ж;ир кишэрлегеннэн файдалану рехсэт ителгэн очракта, тиешле
килешулэрне алу турында талэплэр, рехсэтлэр Иэм кагыйдэлэрне бозу очрагында,
эгэр >кир кишэрлегеннэн файдалану рехсэт ителэ икэн, , рехсэт Иэм (яки) курсэтелгэн
шэИэр тезелеше Иэм тезелеш нормалары Иэм кагыйдэлэр уз белдеклэре белэн
тезелгэн яки тезелэ башлаган кенгэ билгелэнгэн Иэм уз белдеклэре белэн тезелгэнне
ачыклау датасына гамэлдэ булган булып тора, беркетмэдэ уз белдеклэре белэн
тезелеш объектлары ачыкланмады дип курсэтелэ.
2.6. Тэртипнец элеге булегендэ курсэтелгэн чараларны уздыру барышында
комиссия уз белдеге белэн тезелгэн объектлар ачыкланса, комиссия элеге Тэртипкэ 2
нче кушымта нигезендэ объектны карау актын тези. Объектны карау актында элеге
Тэртипнец 2.4 пунктында курсэтелгэн белешмэлэр курсэтелэ, шулай ук мондый
эшлэрнец терен курсэтеп, тикшеру вакытына тезелеш эшлэрен башкару факты
теркэлэ. Тезелеш эшлэре ж;итештерелмэгэн очракта, карау вакытына карап

тикшерелгэн объектныц агымдагы торышы Ьэм алдагы карау мизгеленнэн
башкарылган тезелеш эшлэре кулэмнэренец узгэруе теркэлэ (эгэр элегрэк элеге
объектта карал чыккан булса). Объектны карау акты комиссия рейсе тарафыннан
раслана Ьэм комиссия эгъзалары тарафыннан имзалана.
Объектны карау актына комиссия тарафыннан элеге Тэртипнец 2.4 пункты
нигезендэ алынган тубэндэге документлар теркэлэ:
а) уз белдеге белэн тезелгэн объектка теркэлгэн хокуклар турында кучемсез
милекнец Бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ Ьэм акт тезелгэн кенгэ булган >к;ир
участогына. Кучемсез милекнец Бердэм дэулэт реестрында мэгълуматлар булмаганда,
актка уз белдегец белэн тезелгэн объект Ьэм мондый объект урнашкан ж;ир участогы
хуж;асы (тезуче) турында белешмэлэрне раслаучы теркэлгэн хокуклар турында
белешмэлэрнец булмавы турында тиешле хэбэрнамэ Ьэм документлар беркетелергэ
тиеш. Мондый белешмэдэ юридик затларга карата - салым тулэученец исеме Ьэм
урыны , шэхеи номеры, теп дэулэт теркэу номеры; физик затларга карата-фамилиясе,
исеме, этисенец исеме Ьэм яшэу урыны адресы булырга тиеш;
б) ж;ир кишэрлегенэ хокук билгели торган документларньщ кучермэлэре
(булганда);
в) объектка хокук билгели торган документларньщ кучермэлэре (булганда);
г) уз белдегец белэн тезелеш объектыныц тасвирламасы, уз белдегец белэн
тезелеш объектыныц тышкы характеристикаларын Ьэм терен чагылдыручы фото-яки
видеога тешеру материаллары;
д)
объектныц
гомуми
файдаланудагы
территориялэрдэ
яисэ
гомуми
файдаланудагы территориялэрдэ йэ федераль, тебэк яки ж;ирле эЬэмияттэге
инженерлык челтэрлэренэ булеп бирелгэн полосаларда урнашуын раслаучы
документлар (объект куреэтелгэн территориядэ урнашкан очракта );
е) ж;ир кишэрлегендэ уз белдеге белэн тезелеш объектын урнаштыру схемасы,
объект параметрларын куреэтеп.
Мэгълумати хатта физик затныц фамилиясе, исеме, этисенец исеме, яшэу урыны,
туган кене Ьэм урыны; ачыкланган уз белдеге белэн тезелгэн яки уз белдеге белэн
алынган ж;ир кишэрлегенец урнашу урыны; ачыкланган рехсэтсез тезелеш объектыныц
рехсэт ителгэн ж;ир кишэрлегеннэн файдалану тере турында белешмэлэр булырга
тиеш.
2.7.
Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты уз белдекле тезелеш объектлары
реестрына (алга таба - Реестр) объект турында белешмэлэр кертэ.
Реестр авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тарафыннан ж;ирлек территориясендэ
урнашкан объектларга карата электрон рэвештэ алып барыла Ьэм «Интернет»
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге Полянка рэсми сайтында элеге Тэртипкэ 3
нче кушымта формасы нигезендэ урнаштырыла.
2.9.
Авыл жщрлеге башкарма комитеты, эгэр уз белдегец белэн тезелеш ж;ирлеге
территориясендэ урнашкан булса, уз белдегец белэн карап чыгу (урап узу) нэтиж;элэре
буенча уз белдегец белэн тезелеш объектын ачыклаганнан соц 20 (егерме) эш
кененнэн дэ артмаган яисэ уз белдегец белэн тезелгэнне Ьэм Россия Федерациясе
Граждан кодексыныц 222 статьясындагы 1 пунктында каралган уз белдегец белэн
тезелгэнлекне раслаучы документлардан чыгып, тубэндэге гамэллэрнец берсен
башкара:
1) уз белдегец белэн тезелгэн яисэ тезелгэн ж;ир кишэрлегендэ, аца карата хокук
билгели торган документлар булмаган Ьэм аларныц булу зарурлыгы закон нигезендэ
элеге объект тезелеше башланган кенгэ билгелэнгэн, яисэ уз белдегец белэн тезелгэн
яисэ >цир кишэрлегендэ тезелгэн, рехсэт ителгэн тезелеш тере гомуми файдалану
территориясе чикпэрендэ урнашкан Ьэм гомуми файдаланудагы территория
чиклэрендэ урнашкан мондый объект тезелешенэ рехсэт ителми торган ж;ир
кишэрлегендэ тезелгэн яисэ тезелгэн очракта, уз белдегец белэн тезелешне суту
турында Карар кабул итэ;
2) уз белдеге белэн тезелгэн яисэ тезелгэн ж;ир кишэрлегендэ рехсэт ителгэн
тезелеш тере мондый объект тезелешенэ рехсэт ителми торган Ьэм элеге корылма

территориядэн файдалануныц махсус шартлары булган зона чиклэрендэ урнашкан,
эгэр курсэтелгэн зона режимы мондый объект тезелешенэ рехсэт ителми икэн, йэ уз
белдеген белэн тезелешкэ рехсэт алынмаган булса, яисэ элеге зона чиклэре
курсэтелгэн зона чикпэреннэн тыш, тезелешкэ рехсэт алынмаган булса, элеге зона
чиклэрендэ урнашкан., элеге рехсэтнец булу зарурлыгы закон нигезендэ мондый
объектны тези башлау датасына билгелэнгэн;
3) уз белдеге белэн тезелгэн корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ
туры китеру турында дэгъва белэн судка мерэ>кэгать итэ;
4)
, шул исэптэн, ведомствоара электрон хезмэттэшлекнец бердэм системасын
Ьэм аца тоташтырыла торган ведомствоара электрон бэйлэнешнец региональ
системаларын кулланып, уз белдеген белэн корылма билгелэре булу каралмый дип
хэбэрнамэне дэулэт хакимиятенен башкарма органына, вазыйфаи затка, дэулэт
учреждениесенэ, уз белдеген белэн тезелешне ачыкпау турында хэбэрнамэ кергэн
дэулэт учреждениесенэ ж;ибэрэ.
2.10.
Уз белдеген белэн тезелгэнлекне ачыклау турында хэбэр иту формасы,
шулай ук уз белдеген белэн тезелгэн билгелэр булуын раслый торган документлар
исемлеге тезелеш, архитектура, шэЬэр тезелеше елкэсендэ дэулэт сэясэтен эшлэу
Ьэм тормышка ашыру Ьэм норматив-хокукый >цайга салу функциялэрен башкаручы
федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелэнэ.
3. Уз белдеклэре белэн тезелмэлэрне сутугэ яки аларны билгелэнгэн талэплэргэ
туры китеругэ юнэлдерелгэн эшне оештыру тэртибе
3.1. 0чкул авыл ж;ирлеге башкарма комитеты уз белдеге белэн тезелгэн
корылманы суту яки аны уз белдеге белэн суту турында карар кабул ителгэннэн сон 7
(>циде) эш кене эчендэ тиешле карарньщ кучермэсен уз белдеге белэн тезегэн затка,
0чкул авыл х^ирлеге башкарма комитетында уз белдеге белэн тезелгэн яисэ уз
белдеге белэн тезелгэн ж;ир кишэрлегенэ ия булган зат турында белешмэлэр
ж;ибэрергэ тиеш.
3.2. Шушы Тэртипнен 3.1 пунктында курсэтелгэн затлар ачыкпанмаган очракта,
рехсэтсез тезелгэн корылманы ж;имеру турында карар кабул ителгэн кеннэн алып 7
(>циде) эш кене дэвамында авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тубэндэгелэрне утэргэ
тиеш:
1) «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл >кирлеге
башлыгы» муниципаль берэмлеге уставында билгелэнгэн тэртиптэ уз белдекпе
тезелешне планлаштыру яисэ аны билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турындагы
хэбэрлэрне бастырып чыгаруны тээмин итэргэ;
2) Полянка авыл ж;ирлегенен рэсми сайтында " Интернет» мэгълуматтелекоммуникация челтэрендэ уз белдеклэре белэн корылманы суту яки аны
билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турында хэбэр урнаштыруны тээмин итэргэ;
3) рехсэтсез тезелгэн яисэ тезелгэн ж;ир кишэрлеге чиклэрендэ мэгълумат
тактасында урнаштыруны тээмин иту, рехсэтсез тезелгэн корылманы планлаштыру
яисэ билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турындагы хэбэр.
3.3. Уз белдекпеге белэн тезелгэн корылманьщ туфрагы яисэ аны билгелэнгэн
талэплэргэ туры китеру рехсэтсез корылма тезегэн яисэ тезегэн зат, э мондый зат
турында белешмэлэр булмаганда, рехсэтсез тезелгэн яисэ тезелгэн ж;ир кишэрлеге
хокукына ия зат кимендэ 3 (еч) ай Ьэм 12 (унике) айдан артыграк булмаган вакытта
гамэлгэ ашыра.
3.4. Уз белдеге белэн тезелгэн корылманы суткэн яки аны билгелэнгэн талэплэргэ
туры китергэн очракта, уз белдеге белэн тезелгэн яисэ тезегэн зат яисэ Башкарма
комитет биргэн зат тарафыннан Полянка авыл х^ирлеге уз белдеге белэн тезелгэн
корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турында килешу тезеде,
алар уз белдеклэре белэн тезелгэн яки тезелгэн xy/ip кишэрлегенэ ия тугел, элеге
затлар тезуче функциялэрен башкара.
3.5. Билгелэнгэн срокта элеге Тэртипнец 3.3 пунктында курсэтелгэн затлар
тарафыннан элеге Тэртипнец 3.8 пунктында каралган вазыйфалар утэлмэгэн очракта,

>к;ир кишэрлегенэ хокукларны уз белдеге белэн корылган корылманы суту яисэ аны
билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру буенча йеклэмэ Россия Федерациясе Ж|ир
кодексы нигезендэ билгелэнгэн срокларда >кир кишэрлегенец яца хокук иясенэ кучэ.
3.6. Уз белдеге белэн тезелгэн корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ
туры китеру турында Карар кабул ителгэн очракта, элеге Тэртипнец 3.3 пунктында
курсэтелгэн затлар, э элеге Тэртипнец 3.4 Иэм 3.10 пунктларында каралган
очракларда, димэк, ж;ир кишэрлегенец яца Хокук иясе, Башкарма комитет Полянка
авыл >к;ирлеге уз телэге белэн корылманы сутуне яисэ аны билгелэнгэн талэплэргэ
туры китеруне гамэлгэ ашыра.
3.7. Уз белдеге белэн тезелгэн корылма РФ LUehep тезелеше кодексыныц 55.30
Иэм 55.31 статьялары нигезендэ ява. Уз белдеге белэн тезелгэн корылманы
билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру аны РФ ШэИэр тезелеше кодексыныц 6 булегендэ
билгелэнгэн тэртиптэ реконструкциялэу юлы белэн гамэлгэ ашырыла.
3.8. Элеге Тэртипнец 3.3 пунктында курсэтелгэн затлар тубэндэгелэргэ бурычлы:
1) уз белдеге белэн тезелгэн корылманы уз белдеге белэн димеру турында карар
кабул ителгэн очракта, курсэтелгэн карар белэн билгелэнгэн вакытта ж;имерергэ;
2) уз белдеге белэн тезелгэн корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ
туры китеру максатларында, уз белдеге белэн тезелгэн корылманы суту яки аны
билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турында Карар кабул ителгэн очракта, уз белдеге
белэн тезелгэн корылманы суту ечен курсэтелгэн карар белэн билгелэнгэн срокта, уз
белдеге белэн расланган проект документациясен Полянка авыл ж;ирлеге башкарма
комитетына тапшырырга;
3) уз белдегец белэн тезелгэн корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ
туры китеру турында Карар кабул ителгэн очракта, уз белдегец белэн корылманы
билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру ечен курсэтелгэн карар белэн билгелэнгэн срокта,
билгелэнгэн талэплэргэ туры китеруне гамэлгэ ашырырга. Шул ук вакытта элеге
Тэртипнец 2.1 пунктында каралган вакытта мондый затларныц Волошово авыл ж;ирлеге
администрациясенэ, аны билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру максатларында, уз
белдеклэре белэн узгэртеп коруны куздэ тоткан расланган проект документациясен
тапшырулары кирэк.
3.9. Элеге Тэртипнец 3.3 пунктында курсэтелгэн затлар тарафыннан билгелэнгэн
срокларда элеге Тэртипнец 3.8 пунктында каралган вазыйфалар утэлмэгэн очракта,
Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тубэндэге гамэллэрнец берсен башкара:
1) элеге Тэртипнец 3.8 пунктында каралган срок чыкканнан соц 7 (ж;иде) эш кене
эчендэ, муниципаль милектэ булган ж;ир кишэрлекпэрен биру буенча вэкалэтле дэулэт
хакимияте башкарма органына, уз белдегец белэн тезелгэн яисэ муниципаль милектэ
булган ж;ир кишэрлегендэ тезелгэн яисэ тезелгэн очракта, бу хакта хэбэрнамэне
дэулэт хакимиятенец башкарма органына >кибэрэ.;
2) элеге Тэртипнец 3.8 пунктында тиешле бурычны утэу ечен каралган срок
чыкканнан соц 6 (алты ай эчендэ, ж;ир кишэрлеген тартып алу Иэм аны гавами
торглардан сату турындагы талэп белэн, уз белдегец белэн шэхси милектэ булган ж;ир
кишэрлегендэ тезелгэн яисэ тезелгэн очракта, 3 пунктныц 3.10 пунктында каралган
очрактан тыш, судка мерэж;эгать итэ.;
3) элеге Тэртипнец 3.8 пунктында каралган срок чыкканнан соц 6 (алты ай эчендэ,
>цир кишэрлеген тартып алу йэм аны муниципаль милеккэ тапшыру турындагы талэп
белэн судка, уз белдегец белэн шэхси милектэге ж;ир кишэрлегендэ тезелгэн яисэ
тезелгэн очракта, Иэм мондый ж;ир кишэрлеге, элеге Тэртипнец 3 пунктындагы 3.10
пунктында каралган очрактан тыш, гомуми файдаланудагы территория чикпэрендэ
урнашкан.
3.10. Уз белдеге белэн тезелгэн корылманыц кимуе яисэ аны билгелэнгэн
талэплэргэ туры китеру Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты тарафыннан
тубэндэге очракларда гамэлгэ ашырыла:
1)
элеге Тэртипнец 3.3 пунктында курсэтелгэн затны билгелэнгэн талэплэргэ туры
китеру турында «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Полянка авыл

жирлегенец рэсми сайтында урнаштырылган кеннэн алып 2 (ике) ай эчендэ хэбэр
ачыкланмаган;
2) суд яисэ Полянка авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан уз
белдеклэре белэн тезелгэн корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ туры
китеру турында суд карары яисэ авыл жирлеге башкарма комитеты карары белэн
билгелэнгэн срок чыкканнан соц 6 (алты ай эчендэ элеге Тэртипнец 3.3 пунктында
курсэтелгэн затлар элеге Тэртипнец 3.8 пунктында каралган тиешле вазыйфаларны
утэмэделэр Ьэм уз белдеклэре белэн тезелгэн яисэ тезелгэн жир кишэрлегенэ карата
уз белдеклэре белэн тезелгэн яисэ тезелгэн жир кишэрлеге, башка затка ачык сатулар
нэтижэлэре буенча файдалануга яисэ (яки) билэугэ бирелмэгэн яисэ башка зат
тарафыннан сатып алынмаган;
3) суд яисэ Полянка авыл жирлеге башкарма комитеты тарафыннан уз
белдеклэре белэн тезелгэн корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ туры
китеру турында суд яисэ авыл жирлеге башкарма комитеты карары белэн билгелэнгэн
срокта, элеге Тэртипнец 3.3 пунктында курсэтелгэн затлар тарафыннан, уз белдеклэре
белэн тезелгэн яисэ уз белдеклэре белэн тезелмэгэн капиталь тезелеш объектлары
булмаган жир кишэрлегендэ тезелгэн яисэ тезелгэн булса, тиешле вазыйфалар
утэлмэгэн.
3.11. Элеге Тэртипнец 3.10 пунктыныц 1-3 пунктларында курсэтелгэн сроклар
уткэннэн соц ике ай эчендэ Полянка авыл жирлеге башкарма комитеты уз белдеге
белэн тезелгэн корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру турында
Карар кабул итэргэ тиеш.
3.12. Элеге Тэртипнец 3.10 пунктындагы 2 Иэм 3 пунктчаларында каралган
очракларда Полянка авыл жирлеге башкарма комитеты уз белдеге белэн тезелгэн
корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ туры китеру буенча эшлэрне
башкаруга яки аны элеге Тэртипнец 3.3 пунктында курсэтелгэн затлардан, очрактан
тыш, уз белдеге белэн тезелгэн талэплэргэ туры китеру буенча эшлэрне башкаруга
чыгымнарны каплауны талэп итэргэ хокуклы., эгэр федераль закон нигезендэ жирле
узидарэ органы уз белдеге белэн корылманы суту яки аны билгелэнгэн талэплэргэ
туры китеру буенча эшлэрне башкаруга Россия Федерациясе казнасы исэбеннэн жирле
бюджет чыгымнарын каплауга хокуклы булса.

2 нче кушымта 0чкул авыл жирлеге
Башкарма комитетыныц 15.10.2020
санлы Карары нигезендэ
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 0чкул авыл жирлеге
территориясендэ уз белдеклэре белэн тезелеш мэсьэлэлэре буенча комиссия

турында нигезлэмэ
1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Элеге Нигезлэмэ ©чкул авыл ж;ирлеге территориясендэ уз белдеге белэн
тезелеш мэсьэлэлэре буенча комиссия (алга таба - комиссия) эше тэртибен
билгели.
2. Комиссия компетенциясе
2.1. Комиссия уз белдеге белэн тезелеш объектларын ачыклау, рехсэтсез
тезелешне чиклэу буенча чаралар уткэру Ьэм 0чкул авыл >кирлеге территориясендэ
тезелгэн (тезелгэн) ирекле корылмаларны димеру эшлэрен оештыру ечен тезелэ.
2.2. Комиссиянец хокуклары Ьэм бурычлары уз белдеге белэн тезуне ачыклау,
чиклэу Ьэм ©чкул авыл >цирлеге территориясендэ уз белдеге белэн тезелгэн
корылмаларны димеру буенча чаралар куру тэртибендэ (алга таба - Тэртип)
билгелэнэ.
3. Комиссия эшен оештыру
3.1. Комиссия коллегиаль орган булып тора, аньщ персональ составы авыл
ж;ирлеге башкарма комитетыньщ хокукый акты белэн раслана.
3.2. Комиссия эше белэн комиссия рэисе ж;итэкчелек итэ, э аньщ булмаганда комиссия рэисе урынбасары.
3.3. Комиссия рэисе:
- комиссия эшчэнлегенэ гомуми ж;итэкчелек итуне гамэлгэ ашыра;
- комиссия утырышларын алып бара;
- комиссия эше ечен кирэкле мэгълуматны соратып ала;
- тэртиптэ каралган мэгълуматны >к;ибэрэ;
- комиссия эшчэнлеге мэсьэлэлэре буенча документларга кул куя (раслый);
- комиссия эшчэнлеге мэсьэлэлэре буенча башка вэкалэтлэрне гамэлгэ
ашыра.
3.4. Комиссия эгъзалары:
-комиссия эшендэ катнашалар;
- комиссия эшчэнлегенэ кагылышлы мэсьэлэлэр буенча тэкъдимнэр кертэ;
- тэртиптэ каралган документларга кул куялар.
3.6. Комиссия утырышларын комиссия секретаре оештыра.
Комиссия секретаре:
- комиссия рэисе жщтэкчелегендэ эш алып бара
- комиссия эгъзаларына булачак утырышлар Ьэм Тэртип нигезендэ комиссия
тарафыннан башкарыла торган башка чаралар турында хэбэр итэ;
- комиссиянец чираттагы утырышына материаллар эзерли;
- комиссия эшчэнлеге мэсьэлэлэре буенча беркетмэлэр Ьэм башка
документлар тези;
- комиссия документларын алып баруны Ьэм саклауны тээмин итэ.
3.7. Комиссия утырышлары аньщ Рэисе тарафыннан, уз белдеклэре белэн
тезелгэн капиталь тезелеш объектларын ачыклау Ьэм кирэкле материаллар эзерлэу
буенча билгелэнэ.
3.8. Комиссия утырышы, эгэр анда комиссия эгъзаларыньщ яртысыннан артыгы
катнашса, хокуклы дип санала.
3.9. Комиссия карарлары гади купчелек тавыш белэн кабул ителэ. Тавышлар
тигез булган очракта, комиссия утырышында рэислек итуче тавышы хэлиткеч булып
тора.
3.10. Комиссия карары комиссия утырышы беркетмэсе белэн рэсмилэштерелэ
Ьэм рэис (урынбасары булмаган очракта), комиссия эгъзалары Ьэм Секретаре

тарафыннан еч эш кене эчендэ имзалана.
3.11. Объектны уз белдегец белен тезу турындагы месьелене карау
комиссиянец килесе утырышына кучерелерге мемкин:
- объектны билгелеу турында, тезучеден Параметрлар турында мегьлумат алу
зарурилыгы турында;
- архив документлары соратып алу.
3.12. Объектны уз белдеге белен тезу турындагы месьелене карауныц гомуми
вакыты 6 айдан артмаска тиеш.
3.13. Комиссия карарларыньщ утелешен комиссия рейсе Ием аныц урынбасары,
Э утеу сроклары елешенде комиссия секретаре тарафыннан контрольде тота.
3.14. Комиссия эшен матди-техник яктан теэмин итуне 0чкул авыл ж;ирлеге
башкарма комитеты башкара.

3 нче кушымта
Полянка авыл
ж;ирлеге Башкарма
комитетыныц
16.10.2020 санлы
Карары нигезенде

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге
территориясенде рехсетсез тезелеш месьелелере буенча комиссия составы

Комиссия рейсе:
Сибгатуллина Г.Г. - авыл ж;ирлеге башкарма комитеты ж;итекчесе
Комиссия егъзалары
1. Кочетков Н .А .- авыл >к;ирлеге башлыгы урынбасары
2. Шевченко Г.Ф. - Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты секретаре
авыл ж;ирлеге башлыгы
3. Кочеткова Т.В. - Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты баш
хисапчысы
4. Сёмушкин Ю .А .- авыл >кирлеге Советы депутаты

1 нче кушымта уз белдегец
белэн тезелешне ачыклау Иэм
булдырмау тэртибенэ Рэвеш
БАРУ Комиссия рэисе уз
белдегец белэн сораулар
территориядэ тезелеш вчкул
авыл ж;ирлеге
ФИО
______________ 2020
шэИэр
М. П.

Уз белдеге белэн тезелгэн корылманы ачыклау факты турында хэбэрнамэне
эйлэнеп узу (карап чыгу) яисэ тикшеру нэтиж;элэре буенча беркетмэ
"

" ______________ 20

ел

_______ авыл ж;ирлеге территориясендэ уз белдеге белэн тезунен мэсьэлэлэре
буенча комиссия эгъзалары:

(Ф.И.О., вазыйфасы)

(Ф.И.О., вазыйфасы)

(Ф.И.О., вазыйфасы)
чикпэрдэге территорияне тикш ерделэр:___________

Тикшеру нэти>кэсендэ ачыкланды:
объектньщ адресы

уз-узеннэн ирекле тезелеш билгелэре *
* ачыкпанган очракта-кучерергэ
* ачыкланмаган

Комиссия эгьзаларыньщ имзалары:

Беркетмэгэ объектны фотога яисэ видеога тешеру материаллары Ьэм Тэртипнен 2.4
пункты нигезендэ алынган документлар беркетелэ.

2 нче кушымта уз белдегец
белэн тезелешне
ачыклау Иэм булдырмау
тэртибенэ РэвешБАРУ
Комиссия рейсе уз
белдегец бел
сораулар территорияде
тезелеш
0чкул авыл >кирлеге

ФИО
___2020 шэИэр
М. П.
Уз белдекле тезелеш объектын карау акты
Уткеру урыны
".___ " ______________ 20__ ел
Вакыт:
_______ авыл ж;ирлеге территориясенде уз белдеге белэн тезунец мэсьэлэлэре
буенча комиссия эгъзалары:

(Ф.И.О., вазыйфасы)

(Ф.И.О., вазыйфасы)

(Ф.И.О., вазыйфасы)
объектны тикшерделэр:
объектныц исем е:_________________________________________
объектный адресы (адреслы ориентиры):
кадастр номеры:

1. Ж;ир кишэрлегенец хокук иясе турында белешмэлэр:

(юридик затларга карата - салым тулэученец исеме бэм урнашу урыны, салым
тулэученец индивидуаль номеры, теп дэулэт теркэве номеры; физик затларга
карата - затныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме Иэм яшэу урыны адресы,
телефоннары / эгэр тезуче (хокук иясе) ачыкланмаган булса: куреэтелэ:
«билгелэнмэгэн»).
2. Ж,ир кишэрлеге турында белешмэлэр:
2.1
(ж;ир кишэрлегенэ хокук билгели торган документларныц реквизитлары)

22
.

.

(ж;ир кишэрлегеннэн рехсэт ителгэн файдалану таре)
2.3.

(территориядэн яисэ гомуми файдаланудагы территориядэн файдалануньщ махсус
шартлары йэ федераль, региональ яисэ ж;ирле эИэмияттэге инженерлык
челтэрлэрен аерып алу полосасы булган зоналарда ж;ир кишэрлегенек булуы
турында белешмэлэр)
3. Объектный хокук иясе (тезуче) турында белешмэлэр:

(затньщ фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме Иэм яшэу урыныньщ адресы,
телефоннары / эгэр тезуче (хокук иясе) ачыкланмаган булса: « ачыкланмаган»)
курсэтелэ.

4. Объект турында белешмэлэр:
4.1.

(хокук билгели торган документларньщ объектка реквизитлары)
4.2.
(объектньщ тере; объекттан файдалану тере)
4.3.

(тезелешкэ рехсэт булмау, булган очракта Ьэм мондый рехсэт реквизитлары булу
турында белешмэлэр)
4.4.

(объектньщ ж;ир кишэрлегеннэн рехсэт ителгэн файдалану теренэ туры килуе)
4.5.

(объектны тезугэ рехсэт алу кирэклеге)
4.6.

(объектньщ территориядэн яисэ гомуми файдаланудагы территориядэн
файдалануньщ махсус шартлары йэ федераль, региональ яисэ ж;ирле эИзмияттэге
инженерлык челтэрлэренец буленгэн полосалары булган зоналарда булуы турында
белешмэлэр)

5. Объектный торышы:

(башкарылган/ башкарылган эшлэр тасвирламасы, аларныц характерын курсэтеп:
тезу, реконструкциялэу)
6. Тикшеру нэти>к8сенд8 ачыкланды:

(ачыкланган хокук бозуларны норматив хокукый актларга сылтама белэн карап тоту)

(имза)

(Ф.И.О.,, вазыйфасы)

(имза)

(Ф.И.О., вазыйфасы)

(имза)

(Ф.И.О., вазыйфасы)

Уз белдекле тезелеш объектын карауны актуальлэштеругэ искэрмэ мэж;бури
рэвештэ аны нигезлэуче материаллар кушымтада бирелэ.

Уз белдеге белэн тезелешне
ачыклау Ьэм бетеру тэртибенэ
3 нче кушымта
Форма
0чкул авыл ж;ирлеге территориясендэ уз белдеге белэн тезелгэн объектлар реестры
№
Уз
Адресы
п/ белдеге (адресл
п
белэн
ы
тезелеш ориенти
объекты
Р Ы ),
н
урнашу
ачыклау урыны
датасы курсэтел
гэн
ирекле
тезелеш
объекты
ныц
исеме
1

2

3

Объек
тнын
кадрл
ар
(шарт
лы)
номер
ы
(булга
н
очрак
та)

Ж|ир
кишэрле
генец
кадрлар
(шартлы
)
номеры
(булган
очракта)

Уз
белдекл
еге
белэн
тезелгэн
(тезелгэ
н)
террито
рия
(зона)
исеме

Судка
димеру
турынд
а
дэгъва
гаризас

4

5

6

7

Карау
НЭТИ>К8

се

ЫН

Башкар Башкару
нэтиж;эсе
У
произв
одство
сын
кузгату
датасы

белдер
У
датасы

8

9

10

Уз белдеге белэн тезелешне
ачыклау Иэм бетеру тэртибенэ
4 нче кушымта

Форма

Билгелэнгэн тэртиптэ бирелмэгэн ж;ир кишэрлеклэрендэ бчкул авыл >цирлеге
территориясендэ тезелгэн (тезелгэн) рехсэтсез корылмалар булган биналар,
корылмалар Иэм башка корылмалар исемлеге, территориядэн файдалануныц
махсус шартлары булган зоналарда (Россия Федерациясе халыкларыныц мэдэни
мирас объектларын (тарихи Ьэм мэдэни ядкарьлэрен) саклау зоналарыннан яисэ
гомуми файдаланудагы территориялэрдэ йэ ж;имерелергэ тиешле федераль,
региональ яисэ ж;ирле эИэмияттэге инженерлык челтэрлэренец буленгэн
полосаларында) файдалануныц махсус шартлары булган зоналарда
№
п/п

Адрес
(адреслы
ориентир)

Объектныц
кадрлар
(шартлы)
номеры (булган
очракта)

ж;ир
кишэрлегенец
кадрлар
(шартлы)
номеры
(булган
очракта)

Уз белдеклеге белэн
тезелгэн (тезелгэн)
территория (зона) исеме

1

2

3

4

5

