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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының  “Шәһәр төзелеше 

эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат 

системасында капиталь төзелеш объектын 

планлаштырылган сүтү һәм бу хакта 

региональ дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

органына хәбәр урнаштыру буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентын раслау 

турында” 2019 елның 7 ноябрендәге 975 

номерлы  карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы башкарма комитеты 

карары белән расланган региональ дәүләт 

төзелеш күзәтчелеге органына шәһәр 

төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең 

мәгълүмат системасында капиталь 

төзелеш объектын планлаштырылган 

җимерү һәм бу хакта мәгълүмат җиткерү 

турында документлар урнаштыру буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтү 

административ регламентына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Россия Төзелеш Министрлыгының «Планлаштырылган капиталь төзелеш 

объектын сүтү һәм капиталь төзелеш объектын сүтү тәмамлану турында хәбәрнамә 



формаларын раслау турында» 2019 елның 24 гыйнварындагы 34 /пр номерлы 

боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү һәм төбәк дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге органының шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итү һәм бу хакта 

мәгълүмат бирү буенча планлаштырылган мәгълүмат системасында капиталь 

төзелеш объектын сүтү турында хәбәрнамәләр һәм документлар урнаштыру буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында " 2019 

елның 7 ноябрендәге 975 номерлы карары белән расланган,  шәһәр төзелеше 

эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында капиталь төзелеш объектын 

урнаштыру һәм бу хакта региональ дәүләт төзелеш күзәтчелеге органына хәбәр итү 

һәм аны бетерү турында документлар урнаштыру буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтү административ регламентына (алга таба - регламент) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

регламентта 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

 

Капиталь төзелеш объектын сүтү турында хәбәрнамә ФОРМАСЫ 

«  »  20  ел 

 
 

 
(капиталь төзелеш объекты авылара территориядә урнашкан очракта, муниципаль районның җирле үзидарә органы, 

җирле үзидарә органы атамасы) 

1. Төзүче, техник заказчы турында мәгълүмат 

1.1 Төзүче физик зат булса, 

 физик зат турында мәгълүмат: 

 

1.1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасының 

исеме (булган очракта) 

 

1.1.2 Яшәү урыны  

1.1.3 Шәхесне раслаучы документ 

реквизитлары 

 

1.2 Төзүче яисә техник заказчы 

юридик зат булса, 

 юридик зат турында мәгълүмат: 

 

1.2.1 Атамасы  

1.2.2 Урнашу урыны  

1.2.3 Юридик затның бердәм дәүләт 

реестрында юридик затның дәүләт 

теркәве 

 



 язмасының, мөрәҗәгать итүче чит 

ил юридик заты булган очрактан 

тыш, дәүләт теркәү номеры 

1.2.4 Салым түләүченең идентификация 

номеры, 

 мөрәҗәгать итүче чит ил юридик 

заты булган очрактан кала 

 

2. Җир кишәрлеге турында мәгълүмат 

2.1 Җир кишәрлегенең кадастр 

номеры (булган очракта) 

 

2.2 Җир кишәрлегенең адресы яки 

тасвирламасы 

 

2.3 Җир кишәрлегенә төзүченең 

 хокукы турында белешмәләр 

(хокук билгеләүче документлар) 

 

2.4 Җир кишәрлегенә башка 

затларның хокуклары булу 

турында белешмәләр (андый 

затлар булганда) 

 

3. Сүтелергә тиешле капиталь төзелеш объекты турында белешмәләр 

3.1 Капиталь төзелеш объектының 

кадастр номеры (булган очракта) 

 

3.2 Капиталь төзелеш объектына 

төзүченең 

 хокукы турында белешмәләр 

(хокук билгеләүче документлар) 

 

3.3 Капиталь төзелеш объектына 

башка затларның (Мондый затлар 

булганда) хокуклары булу 

турында белешмәләр) 

 

3.4 Россия Федерациясе җир 

законнары нигезендә капиталь 

төзелеш объектын сүтү яисә үз 

белдеге белән төзелгән корылманы 

сүтү буенча йөкләмә булу турында 

 (мондый карар яисә йөкләмә 

булган очракта) 

 

 

 

 



Элемтә өчен почта адресы һәм (яки) электрон почта адресы:   
 

 
 

Мин әлеге хәбәрнамә белән   
 

 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) 

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирәм (төзүче булып физик зат булса). 

     

(вазыйфа, төзүче яисә техник заказчы 

 юридик зат булса) 

 (имза)  (имзаның расшифровкасы) 

М. п. 

 (булганда) 

Әлеге мөрәҗәгатькә кушымта итеп бирелә:   
 

 
 

 
(Россия Федерациясе  

Шәһәр төзелеше кодексының 55.31 статьясындагы 10 өлеше нигезендә(Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 

2005, № 1, 16 ст. 16; 2018, № 32, 5133, 5135 ст.)». 
 

 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

 

   Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                                   Р. И. Галимов 
 


