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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

От «17» октябрь 2019 ел № 30

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Югары Стэрле авыл жирлеге Башкарма 
комитетыньщ 05.02.2019 ел №1 «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Югары Стэрле авыл жирлеге Башкарма комитеты 
тарафыннан муниципаль хезмэтлэр курсэтунец 
административ регламентлары турында» 
карарына узгэрешлэр ^эм встэмэлэр керту 
хакында

«Нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезлэренэ узгэрешлэр 
керту хакында» 26.07.2009 ел №226-ФЗ Федераль закон Ьэм «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
Федераль законный 16.1 статьясы, «Федераль мэгълумати адреслы система 
турында» Федераль законга Ьэм «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль законга узгэрешлэр керту 
хакында» 26.07.2019 ел №227-ФЗ нигезендэ Югары Стэрле авыл жирлеге Башкарма 
комитеты карар чыгара:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле авыл 
Жирлеге Башкарма комитетыньщ 05.02.2019 ел №1 «Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле авыл жирлеге Башкарма комитеты 
тарафыннан муниципаль хезмэтлэр курсэтунец административ регламентлары 
турында» карарына тубэндэге узгэрешлэр Ьэм естэмэлэрне кертергэ:

1.1. 1.12 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1.12. Нотариаль гамэллэр кылу буенча муниципаль хезмэт курсэтунец 

административ регламенты: ышанычнамэ таныклыгы (№12 кушымта);».
1.2. тубэндэге эчтэлекле 1.15 пункт белэн тулыландырырга:
«1.15. Рехсэт ителгэн тезелешнец чик параметрларыннан читлэштеругэ, 

капиталь тезелеш объектларын реконструкциялэугэ рехсэт биру буенча муниципаль 
хезмэт курсэтунец административ регламенты (№15 кушымта).»



1.3. Адресларны биру, узгэрту ^эм юкка чыгару буенча муниципаль хезмэт 
курсэтунен административ регламентында 1.5 пунктныц 5 абзацын тубэндэге 
редакциядэ бэян итэргэ:

«адресация объекты -  капиталь твзелеш объекты, жир кишэрлеге яки Россия 
Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнгэн адресация объектлары исемлеге 
белэн каралган башка объект;».

1.4. 12 нче кушымтаны элеге карарныц 1 нче кушымтасы нигезендэ 
редакциядэ бэян итэргэ.

1.5. 2 нче кушымта нигезендэ кушымта белэн тулыландырырга.
2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 

порталында» тубэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында тубэндэге адрес буенча: http/ / 
aznakayevo.tatarstan.ru. урнаштырырга.

http://pravo.tatarstan.ru

