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КАРАР 

 

 
№  383/ИК-п 

 

Объектны эксплуатациягә кертүгә рөхсәт 

бирү буенча муниципаль хезмәт тәкъдим итү 

административ регламентына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, «Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексының 51 статьясы 10 өлеше һәм 55 статьясы 4.1 өлеше, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Төзелешкә рөхсәт һәм кулланышка кертүгә рөхсәт бирү өчен кирәкле 

документларны электрон формада юнәлдерү турында» 2017 елның 4 июлендәге 788 

номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төзелешкә 

рөхсәт һәм кулланышка кертүгә рөхсәт бирү өчен кирәкле документларны электрон 

формада юнәлдерү турында» 2017 елның 27 сентябрендәге 729 номерлы карары 

нигезендә, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты  

 

КАРАР ИТТЕ: 

  

1. ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 10 

июлендәге 185/ИК-п номерлы карары белән расланган Объектны эксплуатациягә 

кертүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт тәкъдим итү административ 

регламентына (алга таба – регламент) түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

1.1. регламентның 2.5 пунктын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян 

итәргә: 

1) җир кишәрлегенә хокукны билгеләүче документлар, шул исәптән ачык 

сервитут билгеләү турындагы килешү, ачык сервитут билгеләү турындагы карар; 

2) төзелешкә рөхсәт алу өчен тәкъдим ителгән җир кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планы, яки линия объектын төзү, төзекләндерү очрагында территориянең 

планлаштыру проекты һәм территорияне межлау проекты (линия объектын төзү, 

төзекләндерү өчен территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү таләп 

ителмәгән очраклардан тыш), урнаштыру өчен җир кишәрлеген барлыкка китерү 

таләп ителмәгән линия объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү очрагында 

территорияне планлаштыру проекты; 

3) төзелешкә рөхсәт; 

Буа шәһәре 



4) капиталь төзелеш объектын кабул итеп алу акты (төзелеш подряды килешүе 

нигезендә төзелеш, төзекләндерү гамәлгә ашырган очракта); 

5) төзелгән, төзекләндерелгән капиталь төзелеш объектының параметрлары 

проект документациясенә тәңгәл килүен дәлилләүче, шул исәптән энергия 

нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының файдаланылучы 

энергия ресурсларын исәпләү җиһазлары белән тәэмин ителеш таләпләренә туры 

килүен дәлилләүче һәм төзелешне гамәлгә ашырган зат тарафыннан (төзелеш 

подряды килешүе нигезендә төзелеш, төзекләндерүне гамәлгә ашырган очракта 

төзелешне гамәлгә ашыручы зат, һәм төзүче яки техник заказчы, шулай ук килешү 

нигезендә төзелеш контролен гамәлгә ашырган очракта төзелеш контролен гамәлгә 

ашыручы зат тарафыннан) имзалаган акт; 

6) төзелгән, төзекләндерелгән капиталь төзелеш объектының техник шартларга 

тәңгәл килүен дәлилләүче һәм энергия-техник тәэмин ителеш челтәрләрен 

эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручы оешмаларның вәкилләре тарафыннан 

имзаланган документлар (алар булган очракта) (2011 елның 18 июлендәге 243-ФЗ 

номерлы Федераль закон белән 2011 елның 22 июлендә гамәлгә кертелгән 

редакциясендәге пункт, - моннан алдагы редакцияне карарга); 

7) линия объектын төзү, төзекләндерү очракларыннан тыш, төзелгән, 

төзекләндерелгән капиталь төзелеш объекты урнашуын, җир кишәрлеге чикләрендә 

инженер-техник тәэмин ителеш челтәрләре урнашуын һәм җир кишәрлегенең 

планлаштырылган оештырылышын сурәтләгән, һәм төзелешне гамәлгә ашыручы зат 

тарафыннан (төзелеш, төзекләндерү төзелеш подряды килешүе нигезендә гамәлгә 

ашырылган очракта, төзелешне гамәлгә ашыручы зат, һәм төзүче яки техник 

заказчы тарафыннан) имзалаганган схема; 

8) төзелгән, төзекләндерелгән капиталь төзелеш объекты проект 

документациясе таләпләренә, шул исәптән энергия нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм 

капиталь төзелеш объектының файдаланылучы энергия ресурсларын исәпләү 

җиһазлары белән тәэмин ителеш таләпләренә тәңгәл килүе турында дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге органы бәяләмәсе (әгәр дәүләт төзелеш күзәтчелеген Кодексның 54 

статьясы 1 өлеше нигезендә гамәлгә ашыру каралган булса), Кодексның 54 статьясы 

7 өлешендә каралган очракларда бирелүче, башкарма хакимият федераль органы 

федераль дәүләт экологик күзәтчелеген гамәлгә ашыруга вәкаләтленең (алга таба – 

федераль дәүләт экологик күзәтчелек органы) бәяләмәсе; 

9) Россия Федерациясенең куркыныч объект хуҗасының куркыныч объектта 

авария нәтиҗәсендә зыян китергән өчен гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри 

иминиятләштерү турындагы законнары нигезендә, куркыныч объект хуҗасының 

куркыныч объектта авария нәтиҗәсендә зыян китергән өчен гражданлык 

җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүен төзүне дәлилләүче документ; 

10) «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас (тарихи һәм мәдәни 

һәйкәлләр) объектлары турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы 

Федераль законы белән билгеләнгән, тиешле мәдәни мирас объектларын саклау 

органы белән расланган, мәдәни мирас объектларын саклау буенча, әлеге объектны 

төзекләндерү, консервацияләү, ремонтлау үткәргәндә һәм аны заманча файдалануга 

яраклаштырганда  башкарылган эшләрне кабул итеп алу акты; 

11) «Күчемсез милекне дәүләт теркәве турында» 2015 елның 13 июлендәге 218-

ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә әзерләнгән капиталь төзелеш объекты 

техник планы. 

Документлар бер экземплярда тәкъдим ителә. 



Муниципаль хезмәтне алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма 

комитетка шәхсән мөрәҗәгать итеп алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы 

Башкарма комитетның рәсми сайтында урнаштырылган (http://buinsk.tatarstan.ru). 

Гариза бирүче тарафыннан гариза һәм кушымта итеп куелган документлар 

кәгазь рәвештә түбәндәге ысулларның берсе буенча тәкъдим ителә (юнәлдерелә) 

ала: 

шәхсән (ышаныч кәгазе нигезендә гариза бирүче исеменнән эш йөртүче зат); 

почта аша җибәреп. 

Гариза бирүче тарафыннан гариза һәм кушымта итеп куелган документлар 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ 

рәвешендә Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәре аша, Бердәм дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталы (http://www.gosuslugi.ru/), 

Татарстан Республикасы Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы 

(http://uslugi.tatar.ru/) аша тәкъдим ителә (юнәлдерелә) ала.»;    

1.2. 2.6 пункт: 

2 пунктчаны түбәндәге редакциядәге текстка алыштырырга: 

«2) төзелешкә рөхсәт алу өчен тәкъдим ителгән җир кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планы, яки линия объектын төзү, төзекләндерү очрагында территориянең 

планлаштыру проекты һәм территорияне межлау проекты (линия объектын төзү, 

төзекләндерү өчен территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү таләп 

ителмәгән очраклардан тыш), урнаштыру өчен җир кишәрлеген барлыкка китерү 

таләп ителмәгән линия объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү очрагында 

территорияне планлаштыру проекты;»; 

1.3. регламентның 2.6 пункты: 

түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

2.6. 

Муниципаль 

хезмәт 

күрсәткәндә 

дәүләт 

органнары, 

җирле үзидарә 

органнары 

һәм башка 

оешмаларның 

ведомствоара 

бәйләнешләре 

нәтиҗәсе 

2.5 пунктының 1-11 пунктында күрсәтелгән 

документлар (аларның күчерелмәләре яки аларның 

эчтәлегендә булган мәгълүматлар), әгәр төзүче 

күрсәтелгән документларны мөстәкыйль рәвештә тәкъдим 

итмәгән булса, әлеге документлар буенча эш алып барган 

дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм җирле 

үзидарә органнары карамагындагы оешмалардан, 

төзелешкә рөхсәт бирү турында гариза алу көненнән өч 

эш көненнән дә соңармыйча, Башкарма комитет 

тарафыннан соратып алына. 

Әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән 

органнарның ведомствоара соратулары буенча 

документлар (аларның күчерелмәләре яки аларның 

эчтәлегендә булган мәгълүматлар), әлеге документлар 

буенча эш алып барган җирле үзидарә органнары, дәүләт 

органнары һәм җирле үзидарә органнары карамагындагы 

оешмалар тарафыннан тиешле ведомствоара сорату кабул 

ителгән көннән өч эш көненнән дә соңармаган срокта 

тәкъдим ителә. 

 

1.4. 2.9 пункт: 

5 пунктчаны түбәндәге редакциядәге текстка алыштырырга: 

«5) капиталь төзелеш объектының төзелеш, төзекләндерү параметрлары проект 

документларына тәңгәл килмәве;»; 

http://buinsk.tatarstan.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.tatar.ru/


1.5. регламентның 3.3 пункты:  

түбәндәге редакциядәге абзац белән тулыландырырга: 

«төзелешкә рөхсәт һәм объектны эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү өчен 

электрон формада юнәлдерелгән Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 

51 статьясы 7 өлеше һәм 55 статьясы 3 һәм 4 өлешләрендә күрсәтелгән 

документларны кабул итеп алганда «Татарстан Республикасы электрон Хөкүмәте» 

дәүләт мәгълүмати системасын файдаланырга.»; 

1.6. регламентның 3.4.1 пункты:   

«3.4.1. 2.5 пунктының 1-8 пунктында күрсәтелгән документлар (аларның 

күчерелмәләре яки аларның эчтәлегендә булган мәгълүматлар), әгәр төзүче 

күрсәтелгән документларны мөстәкыйль рәвештә тәкъдим итмәгән булса, әлеге 

документлар буенча эш алып барган дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары 

һәм җирле үзидарә органнары карамагындагы оешмалардан, төзелешкә рөхсәт бирү 

турында гариза алынган көннән өч эш көненнән дә соңармыйча, Башкарма комитет 

тарафыннан соратып алына. 

Әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән органнарның ведомствоара 

соратулары буенча документлар (аларның күчерелмәләре яки аларның эчтәлегендә 

булган мәгълүматлар), әлеге документлар буенча эш алып барган җирле үзидарә 

органнары, дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары карамагындагы 

оешмалар тарафыннан тиешле ведомствоара сорату кабул ителгән көннән өч эш 

көненнән дә соңармаган срокта тәкъдим ителә.»; 

1.7. 5.1 пункт: 

1 абзацны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1. Шикаять язмача рәвештә кәгазьдә, электрон формада Башкарма 

комитетка, күпфункцияле үзәккә яисә күпфункцияле үзәкне гамәлгә куйган (алга 

таба – күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) ачык-хокукый төзелештәге тиешле 

дәүләт хакимияте органына (җирле үзидарә органы), шулай ук  «Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру турында» Федераль законның 16 

статьясы 1_1 өлешендә каралган оешмаларга бирелә. Башкарма комитет җитәкчесе 

карарына һәм кылган гамәленә (гамәл кылмавына) шикаять югарырак торган 

органга (андый булганда) бирелә яки андый булмаган очракта турыдан-туры 

Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле үзәк хезмәткәре 

карарына һәм кылган гамәленә (гамәл кылмавына) шикаять әлеге күпфункцияле 

үзәк җитәкчесенә бирелә. Күпфункцияле үзәк карарына һәм кылган гамәленә (гамәл 

кылмавына) шикаять күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яки Татарстан 

Республикасы норматив хокукый акты белән вәкаләтләнгән вазифаи затка бирелә. 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру турында» Федераль 

законның 16 статьясы 1_1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең карарына 

һәм кылган гамәленә (гамәл кылмавына) шикаять әлеге оешмаларның җитәкчесенә 

бирелә.»; 

1.8. 5.1 пунктның 1 пунктчасы: 

үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) дәүләт яки муниципаль хезмәт тәкъдим итү турында соратуны, әлеге 

Федераль законның 15_1 статьясында күрсәтелгән соратуны теркәү срогын бозу;»; 

1.9. 5.1 пунктының 2 пунктчасы: 

үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «2) муниципаль хезмәт тәкъдим итү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта гариза 

бирүче тарафыннан күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына 



һәм гамәлләр кылуына (гамәлләр кылмавы) судка кадәрге (судтан тыш) шикаять, 

әгәр карарларына һәм гамәлләр кылуына (гамәлләр кылмавы) шикаять бирелгән 

күпфункцияле үзәккә, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру 

турында» Федераль законның 16 статьясы 1_3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тулы 

күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр тәкъдим итү буенча функция йөкләнгән 

очракта бирелергә мөмкин;»;  

1.10. 5.1 пунктының 5 пунктчасы: 

үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «5) әгәр баш тартуга нигез федераль законнар һәм аларга тәңгәл рәвештә 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белән каралмаган булса, муниципаль хезмәт тәкъдим итүдән баш тарту. Күрсәтелгән 

очракта гариза бирүче тарафыннан күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре карарларына һәм гамәлләр кылуына (гамәлләр кылмавы) судка кадәрге 

(судтан тыш) шикаять, әгәр карарларына һәм гамәлләр кылуына (гамәлләр кылмавы) 

шикаять бирелгән күпфункцияле үзәккә, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

тәкъдим итүне оештыру турында» Федераль законның 16 статьясы 1_3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә, тулы күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр тәкъдим итү 

буенча функция йөкләнгән очракта бирелергә мөмкин;»;  

1.11. 5.1 пунктының 7 пунктчасы: 

үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «7) Башкарма комитет, Башкарма комитетның вазифаи заты, күпфункцияле 

үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим 

итүне оештыру турында» Федераль законның 16 статьясы 1_1 өлешендә каралган 

оешмалар, яки аларның хезмәткәрләре муниципаль хезмәт тәкъдим итү нәтиҗәсендә 

бирелгән документларда алар ясаган хәреф-хаталарны һәм хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә андый төзәтүләргә билгеләнгән срокны бозуы. Күрсәтелгән очракта 

гариза бирүче тарафыннан күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре 

карарларына һәм гамәлләр кылуына (гамәлләр кылмавы) судка кадәрге (судтан тыш) 

шикаять, әгәр карарларына һәм гамәлләр кылуына (гамәлләр кылмавы) шикаять 

бирелгән күпфункцияле үзәккә, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне 

оештыру турында» Федераль законның 16 статьясы 1_3 өлешендә билгеләнгән 

тәртиптә, тулы күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр тәкъдим итү буенча функция 

йөкләнгән очракта бирелергә мөмкин;»;  

1.12. 5.1. пунктының 9 пунктчасы: 

үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«9) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне, әгәр аларны тәкъдим 

итүне туктатуга нигез федераль законнарда һәм аларга тәңгәл рәвештә кабул ителгән 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектлары законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль 

хокукый актларда каралмаган булса, туктату.  Күрсәтелгән очракта гариза бирүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм 

гамәлләр кылуына (гамәлләр кылмавы) судка кадәрге (судтан тыш) шикаять, әгәр 

карарларына һәм гамәлләр кылуына (гамәлләр кылмавы) шикаять бирелгән 

күпфункцияле үзәккә, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру 

турында» Федераль законның 16 статьясы 1_3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тулы 

күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр тәкъдим итү буенча функция йөкләнгән 

очракта бирелергә мөмкин».»; 



1.13. 5.3 пункт: 

үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

5.3. Башкарма комитетка, күпфункцияле үзәккә яисә күпфункцияле үзәкне 

гамәлгә куючыга, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру 

турында» Федераль законның 16 статьясы 1_1 өлешендә каралган оешмаларга, яисә 

югарырак торган органга (андый булганда) килгән шикаятьләр аны теркәгән көннән 

унбиш эш көне дәвамында каралырга тиеш, ә Башкарма комитет, күпфункцияле 

үзәк, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру турында» 

Федераль законның 16 статьясы 1_1 өлешендә каралган оешмаларның гариза 

бирүчедән документларны кабул итүдән яисә ясаган хәреф-хаталарны һәм 

хаталарны төзәтүдән баш тартуына яки андый төзәтүләргә билгеләнгән срокның 

бозылуына шикаять биргән очракта – аны теркәгән көннән биш эш көне 

дәвамында.»; 

1.14. 5.4 пункт:  

1 пунктчаны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) муниципаль хезмәт тәкъдим итүче органның, муниципаль хезмәт тәкъдим 

итүче органның вазифаи заты, яисә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, 

аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәре, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим 

итүне оештыру турында» Федераль законның 16 статьясы 1_1 өлешендә каралган 

оешмаларның исемнәре»;»; 

1.15. 5.4 пункт:  

3 пунктчаны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«3) Башкарма комитет, муниципаль хезмәт тәкъдим итүче органның вазифаи 

заты, яисә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәре, «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру турында» 

Федераль законның 16 статьясы 1_1 өлешендә каралган оешмалар һәм аларның 

хезмәткәрләренең шикаять бирелгән карарлары һәм гамәлләр кылуы (гамәлләр 

кылмавына) турында мәгълүматлар;»; 

1.16. 5.4 пункт:  

4 пунктчаны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«4) дәүләт хезмәте тәкъдим итүче органның, муниципаль хезмәт тәкъдим итүче 

органның, дәүләт хезмәте тәкъдим итүче органның яки муниципаль хезмәт тәкъдим 

итүче органның вазифаи заты, яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәткәр, 

күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре,  «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру турында» Федераль законның 16 статьясы 1_1 

өлешендә каралган оешмалар, аларның хезмәткәрләре карарлары һәм кылган 

гамәлләре (гамәлләр кылмавы) белән килешмәгән гариза бирүче нигезләнгән 

дәлилләр. Гариза бирү тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы 

документлар (алар булганда), яисә аларның күчерелмәләре тәкъдим ителә ала.»; 

1.17. 5.7 пункт: 

үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул ителә: 

1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны кире 

кагу, муниципаль хезмәт тәкъдим итү нәтиҗәсендә бирелгән документларда ясалган 

хәреф-хаталарны һәм хаталарны төзәтү, Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый 

актлар белән алу каралмаган акча чараларын гариза бирүчегә кире кайтару 

формасында; 



2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.»;  

1.18. 5.8 пункт: 

үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«5.8. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәсе буенча административ хокук 

бозу яки җинаять составы билгесе ачыкланса, шикаятьләрне карау буенча 

вәкаләтләр бирелгән вазифаи зат, хезмәткәр Кодексның 11_2 статьясы 1 өлеше 

нигезендә, кичектермәстән булган материалларны прокуратура органнарына 

юнәлдерә.»;  

1.19. 1нче кушымтада Гариза документлары исемлеге: 

Гаризага сканерланган түбәндәге документлар куела:  

1) җир кишәрлегенә хокукны билгеләүче документлар, шул исәптән ачык 

сервитут билгеләү турындагы килешү, ачык сервитут билгеләү турындагы карар; 

2) төзелешкә рөхсәт алу өчен тәкъдим ителгән җир кишәрлегенең шәһәр 

төзелеше планы, яки линия объектын төзү, төзекләндерү очрагында территориянең 

планлаштыру проекты һәм территорияне межлау проекты (линия объектын төзү, 

төзекләндерү өчен территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләү таләп 

ителмәгән очраклардан тыш), урнаштыру өчен җир кишәрлеген барлыкка китерү 

таләп ителмәгән линия объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү очрагында 

территорияне планлаштыру проекты; 

3) төзелешкә рөхсәт; 

4) капиталь төзелеш объектын кабул итеп алу акты (төзелеш подряды килешүе 

нигезендә төзелеш, төзекләндерү башкару очрагында); 

5) төзелгән, төзекләндерелгән капиталь төзелеш объектының параметрлары 

проект документациясенә тәңгәл килүен дәлилләүче, шул исәптән энергия 

нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының файдаланылучы 

энергия ресурсларын исәпләү җиһазлары белән тәэмин ителеш таләпләренә туры 

килүен дәлилләүче һәм төзелешне гамәлгә ашырган зат тарафыннан (төзелеш 

подряды килешүе нигезендә төзелеш, төзекләндерүне гамәлгә ашырган очракта 

төзелешне гамәлгә ашыручы зат, һәм төзүче яки техник заказчы, шулай ук килешү 

нигезендә төзелеш контролен гамәлгә ашырган очракта төзелеш контролен гамәлгә 

ашыручы зат тарафыннан) имзалаган акт; 

6) төзелгән, төзекләндерелгән капиталь төзелеш объектының техник шартларга 

тәңгәл килүен дәлилләүче һәм энергия-техник тәэмин ителеш челтәрләрен 

эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручы оешмаларның вәкилләре тарафыннан 

имзаланган документлар (алар булган очракта) (2011 елның 18 июлендәге 243-ФЗ 

номерлы Федераль закон белән 2011 елның 22 июлендә гамәлгә кертелгән 

редакциясендәге пункт, - моннан алдагы редакцияне карарга); 

7) линия объектын төзү, төзекләндерү очракларыннан тыш, төзелгән, 

төзекләндерелгән капиталь төзелеш объекты урнашуын, җир кишәрлеге чикләрендә 

инженер-техник тәэмин ителеш челтәрләре урнашуын һәм җир кишәрлегенең 

планлаштырылган оештырылышын сурәтләгән, һәм төзелешне гамәлгә ашыручы зат 

тарафыннан (төзелеш, төзекләндерү төзелеш подряды килешүе нигезендә гамәлгә 

ашырылган очракта, төзелешне гамәлгә ашыручы зат, һәм төзүче яки техник 

заказчы тарафыннан) имзалаганган схема; 

8) төзелгән, төзекләндерелгән капиталь төзелеш объекты проект 

документациясе таләпләренә, шул исәптән энергия нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм 

капиталь төзелеш объектының файдаланылучы энергия ресурсларын исәпләү 

җиһазлары белән тәэмин ителеш таләпләренә тәңгәл килүе турында дәүләт төзелеш 



күзәтчелеге органы бәяләмәсе (әгәр дәүләт төзелеш күзәтчелеген Кодексның 54 

статьясы 1 өлеше нигезендә гамәлгә ашыру каралган булса), Кодексның 54 статьясы 

7 өлешендә каралган очракларда бирелүче, башкарма хакимият федераль органы 

федераль дәүләт экологик күзәтчелеген гамәлгә ашыруга вәкаләтленең (алга таба – 

федераль дәүләт экологик күзәтчелек органы) бәяләмәсе; 

9) Россия Федерациясенең куркыныч объект хуҗасының куркыныч объектта 

авария нәтиҗәсендә зыян китергән өчен гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри 

иминиятләштерү турындагы законнары нигезендә, куркыныч объект хуҗасының 

куркыныч объектта авария нәтиҗәсендә зыян китергән өчен гражданлык 

җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү килешүен төзүне дәлилләүче документ; 

10) «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас (тарихи һәм мәдәни 

һәйкәлләр) объектлары турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы 

Федераль законы белән билгеләнгән, тиешле мәдәни мирас объектларын саклау 

органы белән расланган, мәдәни мирас объектларын саклау буенча, әлеге объектны 

төзекләндерү, консервацияләү, ремонтлау үткәргәндә һәм аны заманча файдалануга 

яраклаштырганда башкарылган эшләрне кабул итеп алу акты; 

11) «Күчемсез милекне дәүләт теркәве турында» 2015 елның 13 июлендәге 218-

ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә әзерләнгән капиталь төзелеш объекты 

техник планы. 

Әлеге пунктның 1-11 пунктларында күрсәтелгән документлар, әгәр күрсәтелгән 

документлар (аларның күчерелмәләре яки аларның эчтәлегендә булган 

мәгълүматлар) җирле үзидарә органнары яисә җирле үзидарә органнары 

карамагындагы оешмалар карамагында булмаса, гариза бирүче тарафыннан 

мөстәкыйль рәвештә юнәлдерелә. Әгәр әлеге өлештә күрсәтелгән документлар 

җирле үзидарә органнары яисә җирле үзидарә органнары карамагындагы оешмалар 

карамагында булса, әгәр төзүче күрсәтелгән документларны мөстәкыйль рәвештә 

тәкъдим итмәсә, андый документлар Башкарма комитет тарафыннан әлеге 

документлар алар карамагында булган органнардан һәм оешмалардан соратып 

алына.». 

2. Әлеге карар рәсми рәвештә бастырып чыгару көненнән законлы көченә керә 

һәм http://pravo.tatarstan.ru/ адресы буенча Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында, шулай ук Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 

челтәрендә http://buinsk.tatarstan.ru адресы буенча Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләре порталында урнаштырылырга тиеш.  

3. Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 
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