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Татарстан Республикасы Спас муниципаль 
районыныц «Болгар шэЬэре» муниципаль 
берзмлегендэге торак йорт Ьэм торак 
йортны аварияле Ьэм сутелергэ яки 
реконструкциялэнергэ тиешле дип тану 
ечен торак биналарны, торак бинаны Ьэм 
купфатирлы йортньщ авария хэлендэге Ьэм 
сутелергэ яки реконструкциялэнергэ 
тиешле булуын тану очен торак 
урыннарны бэялэу буенча шэЬэр 
ведомствоара комиссиясен тезу турында

РФ Торак кодексы, РФ Хокумэтенец 2006 елныц 28 гыйнварындагы 47 
номерлы "Торак урыны, торак урыны яшэу очен яраксыз Ьэм купфатирлы йортньщ 
авария хэлендэ 11эм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип тану 
турындагы нигезлэмэне раслау хакында", ТР Спас муниципаль районыныц «Болгар 
шэЬэре» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы Спас 
муниципаль районы Болгар шэЬэр Башкарма комитеты

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар шэЬэре» 
муниципаль берзмлегендэге торак йорт Ьэм торак йортны аварияле Ьэм сутелергэ 
яки реконструкциялэнергэ тиешле дип тану очен торак биналарны, торак бинаны 
Ьэм купфатирлы йортньщ авария хэлендэге Ьэм сутелергэ яки 
реконструкциялэнергэ тиешле булуын тану очен торак урыннарны бэялэу буенча 
шэЬэр ведомствоара комиссиясен тезу турында.

2. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц “Болгар шэЬэре” 
муниципаль берэмлегендэ торак биналарны, торак урынны яшэу ечен яраксыз Ьэм 
купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яисэ реконструкциялэнергэ 
тиешле дип тану ечен торак урыннарны, торак йортны Ьэм торак йортны бэялэу 
буенча шэЬэр ведомствоара комиссиясе турындагы нигезлэмэне раслау хакында,
1 нче кушымта нигезендэ.

3. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар шэЬэре» 
муниципаль берэмлегендэге торак йорт Ьэм торак йорт урынын торак урын, яшэу

КАРАР БИРЭ:



ечен яраксыз Ьэм жцмерелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип тану ечен 
торак урыннарны, торак бинаны Ьэм купфатирлы йортны, торак йортны Ьэм бакча 
йортын бэялэу буенча шэЬэр ведомствоара комиссиясе составын раслау турында,
2 нче кушымта нигезендэ.

4. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар шэЬэре» 
муниципаль берэмлегенец торак урыннарын Ьэм йортларын бэялэу очен комиссия 
утырышыныц вакыты Ьэм урыны турында торак урыны (вэкалэтле зат) 
милекчесенэ хэбэр иту тэртибен раслау турында, 3 нче кушымта нигезендэ.

5. Болгар шэЬэр Башкарма комитетыныц 2018 елныц 31 маенда кабул ителгэн 
10-нчы номерлы «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар 
шэЬэре» муниципаль берэмлегендэ торак урыны, яшэу ечен яраксыз торак урыны 
Ьэм купфатирлы йортныц авария хэлендэге Ьэм сутелергэ тиешле урынын тану 
буенча шэЬэр ведомствоара комиссиясен тезу турында» гы карары уз кечен 
югалткан дип танырга.

6. Элеге карар Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц “Болгар 
шэЬэре” муниципаль берэмлегенец интернет челтэрендэге рэсми сайтында 
http://spasskiy.tatarstan.ru/ Ьэм хокукый мэгълумат рэсми сайтында 
http:pravo.tatarstan.ru урнаштырырга.

7. Элеге карарныц утэлешен контрол ьдэ тотуны уз артымнан кал дырам.

\о < рТР Спас муниципаль районы^°/ болгарский
Башкарма комитеты ж и тэкч |р |исп̂ "&№ный) | | f ^  А.М. Тюленев

http://spasskiy.tatarstan.ru/


ТР Спас муниципаль районы 
Болгар шэЬэре Башкарма комитетныц 

2019 елныц 2£> сентябрендэге 
№ 3  2- карарына

1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыньщ 
“Болгар шэЬэре” муниципаль берэмлегендэ торак биналарны, 

торак урынны яшэу очен яраксыз Ьэм купфатирлы йортны авария 
хэлендэ Ьэм сутелергэ яисэ реконструкциялэнергэ тиешле дип тану очен 

торак урыннарны, торак йортны Ьэм торак йортны бэялэу буенча 
шэЬэр ведомствоара комиссиясен 

ЭШ ТЭРТИБЕ

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР
1.1. Элеге Нигезлэмэ бинаны торак урыны, торак урыны, яшэу очен яраксыз 

Ьэм сутелергэ тиешле «Болгар шэЬэре» торак фонды, купфатирлы йортлар Ьэм 
муниципаль торак фонды биналарын торак урыны, торак урынны яшэу очен 
яраксыз дип тану максатларында торак урыннарны, торак бинаны Ьэм купфатирлы 
йортны, авария хэлендэге Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип 
тану ечен, торак урыннарны, торак йортны Ьэм бакча йортын (алга таба Комиссия) 
бэялэу буенча шэЬэр ведомствоара комиссиясе эшчэнлеге тэртибен билгели.

1.2. Комиссия тезелэ Ьэм аныц составы Татарстан Республикасы Спас 
муниципаль районыныц Болгар шэЬэр Башкарма комитеты ж;итэкчесе карары (алга 
таба -  Комитет) белэн раслана. Комиссия рэисе булып комитет жцтэкчесе тора.

1.2. Комиссия Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Болгар 
шэЬэр Башкарма комитетыныц торак урыны, торак урыны яшэу ечен яраксыз Ьэм 
купфатирлы йорт, торак йорт Ьэм ящмерелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле 
торак йорт, торак йорт Ьэм бакча йорты дип тану мэсьэлэлэрен карау ечен тезелгэн 
даими эшлэуче эшче органы булып тора.

1.3. Комиссия уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Торак кодексына, Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 2006 елныц 28 гыйнварындагы 47нче номерлы карары 
белэн расланган “Торак урыны, торак урыны яшэу ечен яраксыз Ьэм купфатирлы 
йортньщ авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип тану 
турындагы нигезлэмэ”гэ (алга таба-нигезлэмэ), элеге Нигезлэмэнец тезелеш 
нормалары Ьэм кагыйдэлэре, торак фондын эксплуатациялэу буенча норматив 
актларына, Россия Федерациясенец Ьэм Спас муниципаль районыныц «Болгар 
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец закон актларына таянып эш итэ.

2. КОМИССИЯ СОСТАВЫ

2.1. Комиссия составына Татарстан Республикасы Спас муниципаль 
районыныц «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге жирле узидарэ органнарыныц 
вазыйфаи затлары кертелэ. Комиссия составына шулай ук региональ торак 
кузэтчелеген (муниципаль торак контролен), санитар-эпидемиологик, янгын, 
сэнэгать, Экология Ьэм башка куркынычсызлык, кулланучылар хокукларын яклау



Ьэм кеше иминлеген саклау (алга таба-дэулэт кузэтчелеге (контроле), Татарстан 
Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар шэЬэре» муниципаль 
берэмлегендэ булган кучемсез милек объектларын инвентаризациялэу Ьэм теркэугэ 
вэкалэтле органнар вэкиллэре дэ керэ, архитектура, шэЬэр тезелеше Ьэм тиешле 
оешмалар вэкиллэре, шулай ук, кирэк булган очракта, проект документларына Ьэм 
(яки) инженерлык эзлэнулэре нэтижэлэренэ экспертиза бэялэмэлэрен эзерлэу 
хокукына билгелэнгэн тэртиптэ аттестациялэнгэн экспертлар да бар.

Элеге пунктныц икенче абзацында курсэтелгэн органнардан Ьэм (яисэ) 
оешмалардан тыш, торак урыны милекчесе (ул вэкалэт биргэн зат) комиссиягэ 
кицэш биру тавышы хокукы белэн эшкэ ж;элеп ителэ.

Эгэр комиссия тарафыннан Россия Федерациясе Торак фондыныц яисэ 
федераль милектэге купфатирлы йортньщ торак урыннарына бэя бирелэ икэн, 
комиссия составына хэлиткеч тавыш хокукы белэн бэялэнгэн молкэткэ карата 
милекченец вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы федераль башкарма хакимият органы 
вэкиле кертелэ. Комиссия составына хэлиткеч тавыш хокукы белэн шулай у к, эгэр 
курсэтелгэн орган яисэ аныц карамагындагы предприятие (учреждение) вэкиле 
бэялэнэ торган молкэт тиешле тапшыру хокукында булса (алга таба хокукка ия 
булучы), Россия Федерациясе дэулэт органы яисэ аца караган предприятие 
(учреждение) вэкиле дэ кертелэ.

2.2. Комиссия эгъзалары комиссия утырышларында уз вэкалэтлэрен башка 
затларга тапшыру хокукыннан башка шэхсэн катнаша.

2.3. Комиссия Рэисе:
- комиссия эшчэнлеге белэн ж;итэкчелек итэ;
- Комиссия утырышлары уткэрэ;
- комиссия кабул иткэн карарларны раслый;
- комиссиянец эш графигын (тэртибен) раслый;
-комиссия компетенциясе кысаларында аныц эгъзалары тарафыннан утэлергэ 

тиешле йоклэмэлэр бирэ.
2.4. Комиссия рэисе урынбасары Комиссия рэисе вазыйфаларын ул юклыкта 

башкара.
2.5. Комиссия Секретаре:
- документлар кабул итэ Ьэм аларны теркэуне алып бара;
- чираттагы утырыш уткэрелгэн кенгэ кадэр комиссия эгъзаларына хэбэр итэ;
- Комиссия утырышларын оештыру белэн бэйле эш алып бара;
-комиссия утырышына документлар пакеты эзерли;
- Комиссия утырышлары беркетмэлэрен рэсмилэштерэ;
- Комиссия утырышлары беркетмэлэренэ кул куя;
- комиссия карар кабул иткэндэ тавыш бирергэ хокуклы.

3. КОМИССИЯНЕЦ ЭШ ТЭРТИБЕ

3.1. Комиссия утырышлары кирэк булган саен уткэрэ Ьэм беркетмэ белэн 
рэсмилэштерелэ.

3.2. Комиссия, бэялэнэ торган молкэткэ, хокукка ия яки гражданга (яллаучыга) 
карата милекченец вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы федераль башкарма хакимият 
органы гаризасы нигезендэ йэ аларныц компетенциясенэ кертелгэн мэсьэлэлэр 
буенча дэулэт кузэтчелеге (контроле) органнарыныц бэялэмэсе нигезендэ йэ



Россия Федерациясе Хекумэтенец 2019 елныц 21 августындагы карары нигезендэ 
“Торак урынына экспертиза бэялэмэсе” нигезендэ уткэрелэ. 2011 елныц 18 
декабрендэге "Россия Федерациясе субъектлары территориялэрендэ 
гражданнарныц торак урыннарына китерелгэн зыянны каплауны оештыру 
программасы кысаларында, ирекле иминлэштеру механизмын кулланып, Россия 
Федерациясе субъектлары территориялэрендэ урнашкан гражданнарныц торак 
урыннарына китерелгэн зыянны каплауны оештыру программасы кысаларында 
кайтарылырга тиешле зыянны каплау кагыйдэлэрен, Россия Федерациясе 
субъектлары территориялэрендэ урнашкан гражданнарныц торак урыннарына 
китерелгэн зыянны каплауны оештыру программасы кысаларында кайтарылырга 
тиешле зыян кулэмен билгелэу методикасын раслау турында" 1082 номерлы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары, Россия Федерациясе 
бюджет системасы бюджетлары акчалары исэбеннэн бирелэ торган иминият 
акчалары Ьэм ярдэм исэбеннэн ирекле иминлэштеру механизмын кулланып “Торак 
урыны, торак урыны яшэу ечен яраксыз дип тану турындагы нигезлэмэгэ, 
купфатирлы йорт, авария хэлендэге Ьэм сутелергэ яисэ реконструкциялэнергэ 
тиешле торак йорт, торак йорт Ьэм бакча йорты, бакча йорты талэплэренэ туры 
килу-килмэуне бэяли” Ьэм Нигезлэмэнец 47 пунктында каралган тэртиптэ карарлар 
кабул итэ.
3.3. Эксплуатациядэге бинаныц Карарда билгелэнгэн талэплэргэ туры килуен 
бэялэгэндэ, аныц факттагы торышы тикшерелэ. Шул ук вакытта, тулаем алганда, 
тезелеш конструкциялэренец Ьэм торак йортньщ техник торышына, аныц ут куелу 
дэрэж;эсенэ, янгын чыккан очракта яшэуче гражданнарны эвакуациялэуне тээмин 
иту шартларына, санитар-эпидемиологик талэплэр Ьэм гигиена нормативларына, 
кеше ечен потенциаль куркыныч химик Ьэм биологик матдэлэр эчтэлегенэ, 
атмосфера Ьавасыныц сыйфатына, радиация фоныныц дэрэжэсенэ Ьэм тавыш 
чыганакларыныц физик факторларына, вибрациягэ, электромагнит кырларныц, 
бина микроклиматыныц параметрларына, шулай ук торак бинаныц урнашу 
урынына бэя бирелэ.

3.4. Карар эзерлэу, карау Ьэм чыгару буенча комиссиянец эш процедурасы уз 
эченэ ала:

- гаризаны Ьэм аца кушып бирелэ торган документларны, шулай ук 
Нигезлэмэнец 42 пунктында каралган башка документларны кабул иту Ьэм карау ;
- торак урынын тиешле (тиешле) талэплэргэ туры килми дип тану турында Карар 
кабул иту ечен кирэкле естэмэ документлар (бэялэмэлэр) исемлеген билгелэу, 
торак урыныныц киртэлэу Ьэм тотып торучы конструкциялэре элементларын 
тикшеру нэтиж;элэре буенча проект-тикшерену оешмасы бэялэмэсе;

- торак урыны торак булмаган дип танылырга мемкин булган сэбэплэрдэн 
чыгып яки элек торак булмаган бина яшэу ечен яраклы дип танылырга мемкин 
булган сэбэплэрдэн чыгып, Проект документларына Ьэм (яки) инженерлык 
эзлэнулэр нэтиж;элэренэ экспертиза бэялэмэлэрен эзерлэу хокукына билгелэнгэн 
тэртиптэ аттестациялэнгэн жэлеп ителэ торган экспертлар составын билгелэу;

- даими яшэу ечен торак биналарныц яраклылыгын (яраксызлыгын) бэялэу 
буенча чаралар уткэру;

- Россия Федерациясе Хекумэтенец 2006 елныц 28 гыйнварындагы 47 
номерлы карары белэн расланган “Торак урыны, торак урыны яшэу ечен яраксыз 
Ьэм купфатирлы йортньщ авария хэлендэ Ьэм сутелергэ яисэ 
реконструкциялэнергэ тиешле дип тану турында”гы нигезлэмэнец 1 нче



кушымтасы нигезендэ 47 пунктында Ьэм форма буенча комиссия тарафыннан 
бэялэмэ тезу (алга таба - бэялэмэ);

- бинаны тикшеру актын тезу (тикшеру уткэру кирэклеге турында комиссия 
карар кабул иткэн очракта) Ьэм актта курсэтелгэн нэтижэлэр Ьэм тэкъдимнэр 
нигезендэ комиссия тезу. Шул ук вакытта комиссия карары купфатирлы йортны 
авария хэлендэ дип тану Ьэм сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиеш дип тану 
ечен нигезлэрне ачыклау елешендэ тикшеру уткэрэ торган махсуслаштырылган 
оешма Бэялэмэсендэ бэян ителгэн нэтюкэлэргэ генэ нигезлэнергэ мемкин.;

- тиешле федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе 
субъекты башкарма хакимияте органы, ж;ирле узидарэ органы тарафыннан 
комиссия эше йомгаклары буенча карар кабул иту;;

- комиссия эше йомгаклары буенча карар проектын (Россия Федерациясе 
Торак фондыныц Ьэм федераль милектэге купфатирлы йортларныц торак 
биналарыннан тыш) эзерлэу. Эгэр комиссия тарафыннан Россия Федерациясе 
Торак фондыныц, шулай ук федераль милектэге купфатирлы йортньщ торак 
урыннарына, торак урыны, торак урынын гражданнар яшэу ечен яраклы (яраксыз) 
дип тану турындагы карар, шулай ук купфатирлы йортныц авария хэлендэ Ьэм 
сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип тану турындагы карар бэялэнгэн 
мелкэткэ карата милекченец вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы федераль башкарма 
хакимият органы тарафыннан кабул ителэ, Россия Федерациясе Хекумэтенец 2006 
елныц 28 гыйнварындагы 47 номерлы карары белэн расланган Торак урыны, торак 
урыны яшэу ечен яраксыз Ьэм сутелергэ яисэ реконструкциялэнергэ тиешле дип 
тану турында нигезлэмэнец 47 пунктында каралган, торак йорт Ьэм торак йорт, 
торак йорт бакча йорты Ьэм торак йорт Россия Федерациясе Хекумэтенец 2006 
елныц 28 гыйнварындагы 47 номерлы карары белэн расланган авария хэлендэге 
Ьэм сутелергэ яисэ реконструкциялэнергэ тиешле дип тану хакында Нигезлэмэнец 
47 пунктында каралган;

- мерэжэгать итучегэ Ьэм торак урыны милекчесенэ карарныц бер несхэсе 
буенча тапшыру (еченче несхэ комиссия тезегэн эштэ кала).

3.5. Мерэжэгать итуче торак урыны, торак урыны Ьэм купфатирлы йортньщ 
яшэу ечен яраксыз Ьэм сутелергэ яисэ реконструкциялэнергэ тиешле дип тану 
турындагы нигезлэмэдэ каралган документларны, торак йорт Ьэм торак йортны 
торак йорт Ьэм бакча йортын Россия Федерациясе Хекумэтенец 2006 елныц 28 
гыйнварындагы 47 номерлы карары белэн расланган авария хэлендэге дип тану 
турындагы Нигезлэмэ белэн бергэ комиссиягэ тапшыра.;

3.6. Комиссия утырышлары комиссия эгъзаларыныц билгелэнгэн саныннан 
яртысыннан да ким булмаган елеше катнашса, хокуклы дип санала.

Карар комиссия эгъзаларыныц купчелек тавышы белэн кабул ителэ Ьэм 
бэялэмэ рэвешендэ рэсмилэштерелэ. Эгэр карар кабул иткэндэ "ечен" Ьэм "каршы" 
тавышлар саны тигез булса, комиссия рэисе тавышы хэлиткеч булып тора. Кабул 
ителгэн карар белэн килешмэгэн очракта, комиссия эгъзалары уз фикерлэрен 
язмача белдерергэ Ьэм аны бэялэмэгэ куярга хокуклы.

3.7. Элеге Нигезлэмэдэ каралмаган барлык Комиссия Россия Федерациясе 
Хекумэтенец 2006 елныц 28 гыйнварындагы 47 номерлы карары белэн расланган 
“Торак урыны, торак урыны Ьэм купфатирлы йортта яшэу ечен яраксыз Ьэм 
сутелергэ яки реконструкциялэнергэ тиешле дип тану турында”гы Нигезлэмэгэ 
таяна.



ТР Спас муниципаль районы 
Болгар шэЬэре Башкарма комитет 

2019 елныц 2 S сентябрендэге 
№ 3 Z  карарына

2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар шэЬэре» 
муниципаль берэмлегендэ торак урын, Торак урын Ьэм яшэу ечен яраксыз дип 

тану ечен торак урыннарны Ьэм купфатирлы йортны авария хэлендэ Ьэм сутелергэ 
тиешле дип тану ечен торак урыннарны бэялэу буенча шэЬэр ведомствоара

комиссиясе утырышы 
Составы

Тюленев А.М. ТР Спас муниципаль районы Башкарма комитеты 
щггэкчесе-комиссия рэисе;

Кузнецов И.А.
ТР Спас муниципаль районы Башкарма комитеты 
ж ц т э к ч е с е  урынбасары -  Комиссия рэисе урынбасары;

Лазутин Е.А.

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 
Болгар шэЬэре Башкарма комитеты баш белгече- 
комиссия секретаре;

Галяутдинов Р.С. 

Егорова Н.А.

Ермилина Г.В.

Иванова И.А.

Кадыров Д.Г. 

Кривошеев А.М.

Маслов А.С.

Мурзина P.M. 

Хайрутдинов P.P.

ТР Спас муниципаль районыныц Мелкэт Ьэм ж;ир 
менэсэбэтлэре палатасы рэисе (килешу буенча); 
Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор 
идарэсенец Чистай, Спас районнарындагы 
территориаль булеге башлыгы урынбасары (килешу 
буенча);
ТР Спас муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
архитектура Ьэм шэЬэр тезелеше булеге башлыгы 
(килешу буенча);
Чистай зонасы торак инспекциясе башлыгы 
вазыйфаларын башкаручы (килешу буенча); 
«Татэнергосбыт» ААЖ Чистай булекчэсе филиалы 
ОКО начальнигы (килешу буенча)
"Спас коммуналь челтэрлэре" Ж^ЧД директоры 
(килешу буенча);
"Чистопольгаз" эксплуатация-ж;итештеру идарэсенец 
Спас РЭГС начальнигы (килешу буенча);
«ТР БТИ» АЖ Нурлат филиалыныц Спас булекчэсе 
ж;итэкчесе вазыйфаларын башкаручы (килешу буенча) 
«Сетевая компания» ААД филиалы-Чистай электр 
челтэрлэре Спас район электр челтэрлэре начальнигы 
(килешу буенча)



ТР Спас муниципаль районы 
Болгар шэЬэре Башкарма комитет 

2019 елныц 2 Ь  сентябрендэге 
№  32 -  карарына

3 нче кушымта

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар шэЬэре» 
муниципаль берэмлегендэ торак урын, Торак урын Ьэм купфатирлы йортньщ 

авария хэлендэге Ьэм сутелергэ яисэ реконструкциялэнергэ тиешле торак йорты, 
торак йорт Ьэм бакча йорты, "Болгар шэЬэре" муниципаль берэмлегендэ торак 

урын, торак урыннарны, торак урыннарны яшэу ечен яраксыз дип тану ечен торак 
урыннар, торак урыннарны бэялэу комиссиясе утырышы вакыты Ьэм урыны

турында хэбэрнамэлэр 
Тэртипе

1. Элеге тэртип муниципаль Ьэм шэхси милектэге торак урыннарын Ьэм 
йортларын бэялэу ечен ведомствоара комиссия (алга таба - комиссия) 
утырышыныц вакыты Ьэм урыны турында торак урыны милекчесенэ (аца 
вэкалэтле затка) хэбэр иту ысулларын Ьэм срокларын билгели.

2. Комиссия утырышы вакыты Ьэм урыны турында хэбэрнамэ торак урыны 
милекчесенэ (аца вэкалэтле затка) комиссия утырышы кененэ кадэр 10 кеннэн дэ 
соцга калмыйча санап утелгэн ысулларныц берсе белэн ж;ибэрелэ:

а) мерэж;эгать итуче тарафыннан курсэтелгэн адрес буенча заказлы хат 
жибэру;

б) электрон документ белэн мерэж;эгать кергэн электрон почта адресына 
юллау;

в) торак урыны милекчесенэ (аца вэкалэтле затка) расписка астында 
хэбэрнамэ тапшыру.

3.Торак урыны милекчесе (ул вэкалэт биргэн зат) тиешле рэвештэ, булган 
очракта, тиешле рэвештэ гариза алган дип санала:

1) ж;ибэрелгэн адрес буенча хэбэрнамэ тапшыру турында почта аша 
хэбэрнамэ;

2) торак урыны милекчесенец (ул вэкалэтле затныц) расписка буенча 
хэбэрнамэ тапшырганда хэбэрнамэ кучермэлэренэ имзалары.;

3) почта элемтэсе оешмасы тарафыннан Торак урын милекчесенэ (ул 
Вэкалэтле затка) белдеру алудан баш тартуы.;

4) курсэтелгэн адрес буенча адресат булмауга бэйле рэвештэ хэбэрнамэ 
тапшырмау турында почта элемтэсе оешмасы мэгълуматы


