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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      22.07.2019                                                                        № 595 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын раслау турында» 

2016 елның 24 июнендәге 424 номерлы карары 

белән расланган торак (торак булмаган) бинага 

күчерү (күчерү) турында хәбәрнамә бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына үзгәрешләр кертү хакында (2018 

елның 3 маендагы 372 номерлы, 2018 елның 27 

ноябрендәге 1003 номерлы карарлар 

редакциясендә) 

 

Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын 

раслау турында» 2016 елның 24 июнендәге 424 номерлы карары белән расланган 

торак (торак булмаган) бинага күчерү (күчерү) турында хәбәрнамә бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (2018 елның 3 

маендагы 372 номерлы, 2018 елның 27 ноябрендәге 1003 номерлы карарлар 

редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

2.5нче пунктның икенче баганасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) гариза;  

2) шәхесне раслаучы документлар; 



3) вәкил вәкаләтләрен раслый торган документ (әгәр гариза бирүче исеменнән 

вәкил эшли икән); 

4) күчерелүче бинага хокук билгеләүче документлар (төп нөсхәләр яки 

нотариуста расланган күчермәләре), әгәр бина Бердәм дәүләт күчемсез милек 

реестрында теркәлмәгән булса; 

5) билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән һәм рәсмиләштерелгән күчерелүче бинаны 

үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру проекты (үзгәртеп кору һәм (яки) 

үзгәртеп планлаштыру мондый бинаны торак яки торак булмаган бина буларак 

куллануны тәэмин итү өчен кирәк булган очракта); 

6) үз эченә торак бинаны торак булмаган бинага күчерүгә килешү турында 

карар алган күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренең гомуми җыелышы 

беркетмәсе; 

7) күчерелүче бинага тоташкан барлык биналарның милекчесенең торак 

бинаны торак булмаган бинага күчерүгә ризалык бирүләре. 

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: 

шәхси (мөрәҗәгать итүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә эшләүче зат 

тарафыннан); 

почта аркылы 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» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре һәм дәүләт һәм муниципаль 

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

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

     Җитәкче                                                                                         Р.М. Заһидуллин 


