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Постановление                                                                                         Карар

 “Торак бина хуҗасына ( аның
вәкаләтле вәкиленә ) торак биналарны 
һәм  йортларны бәяләү өчен
 ведомствоара комиссиянең утырыш
 вакыты һәм урыны турында
 хәбәр итү Тәртибен раслау турында”

Бинаны  торак бина, торак бинаны яшәү өчен  яраксыз  һәм күпфатирлы
йортны авария хәлендәге һәм сүтелергә яисә  реконструкцияләнергә тиеш дип
тану турындагы РФ Хөкүмәтенең 2006 елның 28 гыйнваренда кабул ителгән 47
нче карары белән расланган Нигезләмәнең 7 нче пункты нигезендә   Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль районы  башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ:
1.Чистай муниципаль районы территориясендә  урнашкан торак биналарны
һәм  йортларны бәяләү өчен торак бина хуҗасына ( аның вәкаләтле вәкиленә)
әлеге  карарның  1нче  кушымтасы   нигезендә  бинаны   торак  бина,  торак
бинаны яшәү өчен  яраксыз  һәм күпфатирлы йортны авария хәлендәге һәм
сүтелергә  яисә   реконструкцияләнергә  тиеш дип  тану  мәсьәләләре  буенча
ведомствоара комиссиянең утырыш вакыты һәм урыны турында хәбәр итү
Тәртибен расларга. 

2.  Татарстан  Республикасы   Чистай   муниципаль  районы   башкарма
комитетының торак-коммуналь хуҗалык, төзелеш,  энергетика, элемтә һәм юл
хуҗалыгы  бүлегенә   әлеге  карарны  Чистай  муниципаль  районының  рәсми
сайтында    һәм  Татарстан  Республикасының  рәсми  хокукый-мәгълүмат
порталында  (pravo.tatarstan.ru) урнаштыруны тәэмин итәргә.  

3. Әлеге карар аны рәсми бастырган көннән үз көченә керә.  
4.Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам. 



Башкарма комитет 
җитәкчесе                                                                         Э.Р. Хәсәнов

                                                                Чистай муниципаль районы 
                                                                  башкарма комитеты

Карарына 1нче кушымта
                                                                           ___________ ел.  №______

Чистай муниципаль районы территориясендә урнашкан торак биналарны һәм
йортларны бәяләү өчен торак бина хуҗасына (  аның вәкаләтле вәкиленә )
бинаны  торак бина,  торак  бинаны яшәү өчен  яраксыз  һәм күпфатирлы
йортны авария  хәлендәге  һәм сүтелергә  яисә   реконструкцияләнергә  тиеш
дип тану мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссиянең утырыш вакыты һәм
урыны турында хәбәр итү тәртибе. 

1. Чистай муниципаль районының бинаны  торак бина, торак бинаны яшәү өчен
яраксыз   һәм  күпфатирлы  йортны  авария  хәлендәге  һәм  сүтелергә  яисә
реконструкцияләнергә  тиеш   дип  тану  мәсьәләләре  буенча   ведомствоара
комиссиясенә (алга таба - ведомствоара комиссия) бинаны  торак бина, торак
бинаны яшәү өчен  яраксыз  һәм күпфатирлы йортны авария хәлендәге һәм
сүтелергә  яисә   реконструкцияләнергә  тиеш  дип  тану  өлешендә  мөрәҗәгать
иткән  Чистай  муниципаль  районы   территориясендә  урнашкан  торак  бина
хуҗасына  (  аның  вәкаләтле  вәкиленә  )  ведомствоара  комиссиянең  утырыш
вакыты һәм урыны турында язмача хәбәр тапшырыла (кушымта) 
2. Хәбәр бер үк эчтәлектәге ике данәдә төзелә, аларга ведомствоара комиссия
рәисе тарафыннан имза куела. 
3.  Хәбәрдә  ведомствоара  комиссиянең  утырыш  көне,  вакыты  һәм  урыны
турында мәгълүмат булырга тиеш. 
4.  Ведомствоара  комиссиянең  утырыш вакыты һәм  урыны турындагы хәбәр
торак бина хуҗасына ( аның вәкаләтле вәкиленә ) ведомствоара комиссиянең



утырыш көненә кадәр ун календарь көннән дә соңга калмыйча түбәндә саналган
ысулларның берсе белән җибәрелә:
 а) гариза  бирүче  мөрәҗәгатендә күрсәткән  адрес буенча тапшыру турында
хәбәр белән заказлы хат итеп почта аша җибәрелә; 
б) электрон документны мөрәҗәгать кергән  электрон почта  адресына җибәрү;
в) белдерүне торак бина хуҗасына ( аның вәкаләтле вәкиленә )  кул куйдырып
тапшыру; 
5.  Торак  бина  хуҗасы  (  аның  вәкаләтле  вәкиле   )   түбәндәгеләр  булганда
хәбәрне тиешле тәртиптә алган дип санала: 
а) җибәрелгән адрес буенча белдерүне тапшыру  турындагы почта хәбәре; 
б) торак бина хуҗасының ( аның вәкаләтле вәкиленең) белдерүне кул куйдырып
тапшырганда белдерү күчермәсендәге имзасы;  
в) торак бина хуҗасының ( аның вәкаләтле вәкиленең) белдерүне алудан баш
тартуы почта элемтәсе оешмасы тарафыннан  теркәлергә тиеш;  
г) почта элемтәсе оешмасының адресатның күрсәтелгән адрес буенча булмавы
сәбәпле, белдерүне тапшырмавы турында мәгълүмат.
6.  Белдерүнең  икенче  данәсе  ведомствоара  комиссия  эше  материалларына
беркетелә. 



                                                                                         Чистай муниципаль районы
  территориясендә урнашкан

торак биналарны һәм йортларны 
бәяләү өчен торак бина хуҗасына (аның вәкаләтле 

вәкиленә) бинаны торак бина, 
торак бинаны яшәү өчен  яраксыз                  

 һәм күпфатирлы йортны авария
хәлендәге һәм сүтелергә яисә  реконструкцияләнергә

 тиеш дип тану мәсьәләләре буенча 
ведомствоара комиссиянең утырыш вакыты 

һәм урыны турында хәбәр итү тәртибенә 
Кушымта

__________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

__________________________________
 (адресы) 

БЕЛДЕРҮ  
       Бинаны  торак бина, торак бинаны яшәү өчен  яраксыз  һәм күпфатирлы
йортны авария хәлендәге һәм сүтелергә яисә  реконструкцияләнергә тиеш дип
тану турындагы РФ Хөкүмәтенең 2006 елның 28 гыйнваренда кабул ителгән 47
нче  карары  белән  расланган  Нигезләмәнең  7  нче  пункты  нигезендә,  Сезгә
Чистай муниципаль районының бинаны  торак бина, торак бинаны яшәү өчен
яраксыз   һәм  күпфатирлы  йортны  авария  хәлендәге  һәм  сүтелергә  яисә
реконструкцияләнергә  тиеш  дип  тану  мәсьәләләре  буенча  ведомствоара
комиссиянең утырышы булуын хәбәр итәбез,  ул  «___» ___________20__ елда
_____.сәгатьтән  ____  сәгатькә  кадәр  Чистай  муниципаль  районы   башкарма
комитетының   _____нче  кабинетында,    422370,  Татарстан  Республикасы,
Чистай шәһәре,  К. Маркс урамы,  46 нчы йорт адресы буенча үткәрелә.
 
Сез комиссия эшенә киңәш бирүче тавыш хокукы белән җәлеп ителәсез. 

«__»_______________20___ ел.

Ведомствоара  комиссия рәисе                               /___________/




