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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2019 елның 29 мартындагы 

116п номерлы «Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы 

территориясендә торак биналарны торак 

булмаган, торак булмаган биналарга күчерү 

һәм күпфатирлы йорттагы биналарны 

үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыру турындагы нигезләмәне 

раслау хакында " карарына үзгәрешләр 

кертү турында» 

 

 

Муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү 

максатларында, Россия Федерациясе Торак кодексы, Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы нигезендә карар бирәм: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

территориясендә торак биналарны торак булмаган, торак булмаган биналарга 

күчерү һәм күпфатирлы йорттагы биналарны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп 

планлаштыру турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2019 елның 29 мартындагы 

116пи номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертү турында: 

1.1) 1 нче кушымтаның 4.1 пунктын түбәндәге эчтәлекле 6 һәм 7 пунктлары 

өстәргә: 

"6) күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми җыелышының 

аларның торак бинаны торак булмаган бинага күчерүгә ризалыгы турында карарны 

үз эченә алган беркетмәсе; 

7) күчерелә торган бинага туры килә торган барлык биналарның һәр милекчесенең 

торак бинаны торак булмаган бинага күчерүгә ризалыгы.»; 

1.2) түбәндәге эчтәлекле 4.2.1 пунктын өстәргә: 

«4.2.1 күчерелә торган бинага якын килүче булып, күчерелә торган бина дивары 

булган яки турыдан-туры күчерелә торган бина өстендә яисә астында урнашкан 

бүлмәләр таныла. Күчерелә торган бинага килешә торган барлык биналарның һәр 



милекчесенең ризалыгы, торак бинаны торак булмаган бинага күчерү өчен, 

күчерелә торган бинага якын булган бина милекчесе тарафыннан, аның ихтыяр 

белдерүен билгеләргә мөмкинлек бирүче язма ирекле формада рәсмиләштерелә. Бу 

килешүдә күчерелә торган бинага кушыла торган урын милекчесенең фамилиясе, 

исеме, атасының исеме (булган очракта), юридик затның - күчерелә торган бинага 

тоташучы урын милекчесенең тулы исеме һәм төп дәүләт теркәү номеры, 

күрсәтелгән урын милекчесенең паспорт белешмәләре, күрсәтелгән бина 

милекчесенең күрсәтелгән урын милекчесенә караган номеры, күрсәтелгән бинага 

милек хокукын раслый торган документлар реквизитлары күрсәтелә.; 

1.3) 3.2 пунктны түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә:  

«Аны торак бинадан торак булмаган бинага күчергәннән соң, торак биналарга керү 

мөмкинлеген тәэмин итүче биналардан файдалану мөмкинлеге төшереп 

калдырылырга тиеш.»; 

          2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге 

веб-адрес буенча урнаштырырга була: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм» 

Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталында " Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

           3. Әлеге карарның үтәлешен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше 

буенча урынбасары Д. Н.Ризаев контрольдә тотарга. 

 

 

 Җитәкче                                                                                                Р.Л. Исланов 

 

 
 

 

 

 


