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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      25.03.2019                              № 265 

 

2016 елның 24 июнендәге Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 424 

номерлы Карары белән расланган торак 

бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыруны килештерү (килештермәүү) 

турында Карар кабул итү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

       Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 24 июнендәге 424 номерлы Карары белән расланган Торак 

бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү 

(килештермәү) турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

2 бүлегендәге 2.5 пунктының икенче баганасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “1) Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган форма буенча гариза; 

2) әгәр аңа хокукы күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән 

булса, күпфатирлы йортта яңадан төзекләндерелә торган һәм (яки) яңадан 

планлаштырыла торган бинага (чын нөсхәләр яки нотариаль тәртиптә расланган 

күчермәләр) хокук билгеләүче документлар; 

 3) күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштырыла торган бинаны яңадан планлаштыру һәм (яисә) үзгәртеп 



планлаштыру буенча билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән һәм рәсмиләштерелгән 

проект, әгәр күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп төзү һәм (яисә) үзгәртеп 

планлаштыру күпфатирлы йортта әлеге бинага кушылудан башка мөмкин түгел 

икән, шулай ук күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре гомуми җыелышының 

Россия Федерациясе Торак кодексының 40 маддәсенең 2 өлешендә каралган 

күпфатирлы йортта биналарның барлык милекчеләренең мондый үзгәртеп коруга 

һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга ризалыгы турында беркетмә;  

 4) яңадан төзекләндерелә торган һәм (яки) үзгәртеп планлаштырыла торган 

торакны социаль наем шартнамәсе нигезендә биләгән эшкә алучы гаиләсенең 

барлык әгъзаларыннан (шул исәптән яллаучының вакытлыча булмаган гаилә 

әгъзаларыннан) язма рәвештә ризалыгы; 

5) гомуми милекне үзгәртеп планлаштырганда һәм (яки) үзгәртеп корганда 

әлеге мөлкәтнең барлык милекчеләренең ризалыгы. 

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма 

комитетта шәхси мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы 

Башкарма комитетның рәсми сайтында урнаштырылган. 

Гариза һәм кушымта итеп бирелә торган документлар гариза бирүче 

тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе белән тапшырылырга 

(җибәрелергә) мөмкин: 

шәхсән (мөрәҗәгать итүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә эшләүче зат); 

почта аша җибәрү. 

 Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә, 

гомуми файдаланудагы мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләре аша, шул исәптән 

«Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең бердәм порталы аша да тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин.»; 

2 бүлегендәге 2.6 пунктының икенче баганасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

"Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына: 

1) Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек 

объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем өчен мөмкин булган 

мәгълүматларны үз эченә алган); 

2) күпфатирлы йортта төзекләндерелә торган һәм (яки) яңадан планлаштырыла 

торган бинаның техник паспорты; 

3) Әгәр ул урнашкан бина яки йорт архитектура, тарих яки мәдәният һәйкәле 

булса, күпфатирлы йортта архитектура, тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен саклау 

буенча орган бәяләмәсе. 

 Гариза бирүче тәкъдим итәргә хокуклы документларны алу ысуллары һәм 

тапшыру тәртибе әлеге регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән. 

Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка 

оешмалар карамагында булган югарыда аталган документларны таләп итү тыела. 



Мөрәҗәгать итүче тарафыннан югарыда күрсәтелгән мәгълүматларны үз эченә 

алган документларның тапшырылмавы гариза бирүчегә хезмәт күрсәтүдән баш 

тарту өчен нигез булып тормый.». 

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

“Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш һәм ТКХ 

буенча урынбасары В. В. Глазковка йөкләргә. 

 

       Җитәкче                                                                                Р. М. Заһидуллин 

 

 

  

 


