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КАРАР

Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү
турында
«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез мөлкәтнең башка объектларын
өлешләп төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон
актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законга һәм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" Федераль
законга үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 27 июнендәге 151-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының
«Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә административ регламентларны
раслау турында» 2018 елның 27 ноябрендәге 261 номерлы карары белән
расланган объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентына (6 нчы кушымта) түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә::
2. 6 пунктының 4 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4)Дәүләт төзелешен күзәтү органы бәяләмәсе (РФ Шәһәр төзелеше
кодексының 54 статьясындагы 1 өлеше нигезендә дәүләт төзелеш күзәтүе
күздә тотылган очракта) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш
объектының проект документларына (РФ Шәһәр төзелеше кодексының 49
статьясындагы 3.8 һәм 3.9 өлешләре нигезендә кертелгән үзгәрешләр исәпкә
алынган проект документларына), шул исәптән энергетика нәтиҗәлелеге
таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының кулланыла торган энергетика
ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин ителеше таләпләренә
туры килүе турында), шул исәптән, РФ Шәһәр төзелеше кодексының 54
статьясындагы 7 өлешендә каралган очракларда бирелә торган очракларда
федераль башкарма хакимият органының федераль дәүләт экологик
күзәтчелеген гамәлгә ашыруга вәкаләтле вәкиле бәяләмәсе;»

3. 4.1 пунктының 4 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"4)Дәүләт төзелешен күзәтү органы бәяләмәсе (РФ Шәһәр төзелеше
кодексының 54 статьясындагы 1 өлеше нигезендә Дәүләт төзелешен күзәтү
күздә тотылган очракта) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш
объектының проект документларына (РФ Шәһәр төзелеше кодексының 49
статьясындагы 3.8 һәм 3.9 өлешләре нигезендә кертелгән үзгәрешләр исәпкә
алынган проект документларына), шул исәптән энергетика нәтиҗәлелеге
таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының кулланыла торган энергетика
ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин ителеше таләпләренә
туры килүе турында), шул исәптән, РФ Шәһәр төзелеше кодексының 54
статьясындагы 7 өлешендә каралган очракларда бирелә торган очракларда
федераль башкарма хакимият органының федераль дәүләт экологик
күзәтчелеген гамәлгә ашыруга вәкаләтле вәкиле бәяләмәсе.».
2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми
порталында һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рәсми
сайтында бастырып чыгарырга.
3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының инфраструктура үсеше буенча урынбасары А.М.
Хәсәновка йөкләргә.
Җитәкчесе

А. Н. Гыйбадуллин

