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Административ регламентка үзгәрешләр кертү турында  

муниципаль хезмәт күрсәтү үзгәртеп коруга рөхсәт бирү буенча  

һәм (яки) торак (торак булмаган) үзгәртеп планлаштыру)  
 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында 

«Россия Федерациясе Торак кодексына күпфатирлы йортта биналарны үзгәртеп 

коруны һәм (яисә) үзгәртеп планлаштыруны җайга салучы нормаларны тәртипкә салу 

өлешендә үзгәрешләр кертү турында " 2018 елның 27 декабрендәге 558-ФЗ номерлы 

Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма 

органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү 

хакында»2010 ел, 2 ноябрь, 880 нче карары(Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2011 ел, 23 ноябрь, 961 нче, 15.05.2012 ел, 378 нче, 11.06.2014 ел, 398 

нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) һәм «административ 

регламентларны эшләү һәм раслау буенча 

 

 КАРАР ЧЫГАРА: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Менделеевск муниципаль 

районы Башкарма комитетының "торак (торак булмаган) биналарны үзгәртеп коруга 

һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү 

регламентын раслау турында" 2018 ел, 21 июнь, 386 нчы карары белән расланган 

Торак (торак булмаган) бинаны үзгәртеп коруга һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруга 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына 

үзгәрешләр кертү хакында": 

1.1. административ регламентның 2 бүлегендәге 2.5 пунктының 5 пунктчасын 

түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм пропискага кертергә: «әгәр күпфатирлы йортта 

бинаны үзгәртеп кору һәм (яисә) үзгәртеп планлаштыру бу бинага күпфатирлы 

йортта гомуми мөлкәтнең бер өлешен кушмыйча мөмкин түгел икән, шулай ук 

күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми җыелышының күпфатирлы 

йорттагы барлык милекчеләренең мондый үзгәртеп коруга һәм (яисә) күпфатирлы 



йорттагы бүлмәләрне яңадан планлаштыруга ризалыгы турында беркетмәсе мөмкин 

түгел». 

      2. Район Советының Мәгълүмати технологияләр белән тәэмин итү бүлегенә 

әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән административ регламентларны 

Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итәргә 

тәкъдим итәргә www.mendeleevsk.tatar.ru һәм Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru/. 

     3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районының инвестицион һәм инфраструктура үсеше 

идарәсе» муниципаль автоном учреждениесе башлыгы А. А. Захарянга йөкләргә. 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе  

Менделеевск муниципаль районы                                                              А.З.Хамматов 

 

 


