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Постановление
№ Л, О у

Карар
от « 2 S  » O f _______ 2019 г.

Татарстан Республикасы Мамадыш районы 
территориясендэ бинаны, торак урынны, 
торак бинаны яшэу очен яраксыз 1зэм 
купфатирлы йортны авария хэлендэ Бэм 
сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, 
бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча 
йорты дип тану буенча ведомствоара 
комиссия утырышынын, вакыты Ьэм урыны 
турында торак урын милекчесенэ (аныц 
вэкалэтле затына) хэбэр иту тэртибен раслау 
хакында

Мамадыш районы прокуратурасыньщ 27.06.2019 ел, 02-08-09-2019 номерлы 
курсэтмэсе, Россия Федерациясе Хекумэтенец 2006 елныц 28 гыйнварындагы 
«Торак урынны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария 
хэлендэ Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип тану турындагы 
нигезлэмэне раслау хакында» 47 номерлы карары нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. Татарстан Республикасы Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак 
урынны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ 
Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак 
йортны бакча йорты дип тану буенча ведомствоара комиссия утырышыныц вакыты 
Ьэм урыны турында торак урын милекчесенэ (аныц вэкалэтле затына) хэбэр иту 
тэртибен расларга (1 № кушымта).

2. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны ТР Мамадыш муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесе урынбасары Р. К. Мохэммэтжановка 
йеклэргэ.

Ждтэкче И.М.Дэржеманов

mailto:mamadysh.ikrayona@tatar.ru
http://www.mamadysh.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц 

2. 2) 2019 ел, 2.04 нче номерлы карарына
1 № кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак 
урынны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ 
Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак 

йортны бакча йорты дип тану буенча ведомствоара комиссия утырышыньщ 
вакыты Ьэм урыны турында торак урын милекчесенэ (аньщ вэкалэтле затына)

хэбэр иту тэртибе

1. Олеге тэртип Татарстан Республикасы Мамадыш районы территориясендэ 
бинаны, торак урынны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны 
авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын 
торак йорт, торак йортны бакча йорты дип тану буенча ведомствоара комиссия 
утырышыныц вакыты Ьэм урыны турында торак урын милекчесенэ (аньщ вэкалэтле 
затына) хэбэр итунец ысулларын Ьэм вакытын билгели.

2. Хэбэрнамэ (1 нче кушымта) бер ук эчтэлектэге ике несхэдэ тезе л э Ьэм 
ведомствоара комиссия рэисе тарафыннан имзалана.

3. Хэбэрнамэдэ ведомствоара комиссия утырышыныц датасы, вакыты Ьэм 
урыны турында мэгълумат булырга тиеш.

4. Ведомствоара комиссия утырышы вакыты Ьэм урыны турында хэбэрнамэ 
ведомствоара комиссия утырышы кененэ кадэр ун календарь кеннэн дэ соцга 
калмыйча тубэндэге ысулларныц берсе белэн торак урын милекчесенэ (аньщ 
вэкалэтле затына) ждбэрелэ:

а) мерэжэгать итуче тарафыннан курсэтелгэн адрес буенча почта аша тапшыру 
турында хэбэрнамэ белэн заказлы хат;

б) мерэжэгать кергэн электрон почта адресына электрон документ юлламасы 
жибэру;

в) хэбэрнамэне расписка белэн торак урыны милекчесенэ (аньщ вэкалэтле 
затына) шэхсэн тапшыру.

5. Торак урыны милекчесе (аньщ вэкалэтле заты) тиешле рэвештэ хэбэрнамэ 
алган дип тубэндэгелэр булганда санала:

а) мерэжэгать итуче тарафыннан курсэтелгэн адрес буенча почта аша тапшыру 
турында хэбэрнамэ;

б) торак урын милекчесенец (вэкалэтле зат) хэбэрнамэ алу турында 
распискадагы имза булу;

в) торак урын милекчесенец (вэкалэтле зат) хэбэрнамэне алудан баш тартуы 
почта элемтэсе оешмасы тарафыннан теркэлгэн булуы;

г) элеге адрес буенча адресат булмау сэбэпле, хэбэрнамэне тапшырмау 
турында почта элемтэсе оешмасы мэгълуматы.

6. Хэбэрнамэнец икенче несхэсе ведомствоара комиссия эше материалларына 
теркэлэ.



Татарстан Республикасы Мамадыш районы 
территориясендэ бинаны, торак урынны, 
торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм 
купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм 
сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле, 
бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча 
йорты дип тану буенча ведомствоара 
комиссия утырышыныц
вакыты Ьэм урыны турында торак урын 
милекчесенэ (аныц вэкалэтле затына) 
хэбэр иту тэртибенэ 1 нче № кушымта

(фамилия, исем, атасыньщ исеме)

(адрес)

ХЭБЭРНАМЭ

Россия Федерациясе Хекумэтенец 2006 елныц 28 гыйнварындагы 47 номерлы 
карары бел эн расланган Торак урынны, торак бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм 
купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ 
тиешле дип тану турындагы нигезлэмэнец 7 пункты нигезендэ Сезгэ Татарстан 
Республикасы Мамадыш районы территориясендэ бинаны, торак урынны, торак 
бинаны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм сутелергэ 
яки реконструкциялэнергэ тиешле, бакча йортын торак йорт, торак йортны бакча
йорты дип тану буенча ведомствоара комиссия утырышыныц 2019 ел, “___”
______ ______ , сэгать ' Мамадыш ш., М. Ждлил ур., 23/33 йорт адресы буенча
урнашкан Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты бинасында _____
санлы кабинетта уткэрелуе турында хэбэр итэбез.

Сез Комиссия эшенэ кицэшлэшу хокукы белэн чакырыласыз.

« »_______________20___ел.

Ведомствоара комиссия рэисе


