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             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                              КАРАР 
                   от  06.02.2020                                                                  № 187 
 
 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 17 нче 

июленнән 1109 нчы номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында 

 

 Россия Федерациясе хөкүмәтенең 2019 нчы елның 12 нче сентябреннән 1191 

нче номерлы “2019 нчы елның 1нче июленнән соң дәүләт теркәлүенә куелган өлешле 

төзелештә катнашу килешүләре буенча, “Күпфатирлы йорт һәм (яки) башка күчемсез 

милек объектларының әзерлек дәрәҗәсен билгеләүче критерийлар һәм өлешле 

төзелештә катнашу буенча төзелгән килешүләр саны аларга туры килгән шартта 

төзүчегә “Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез объектлар төзүдә катнашу һәм 

кайбер башка Федераль законнарга үзгәрешләр кертү турындагы” Федераль законның 

15.4 маддәсендә каралган өлешле төзелештә катнашучыларның акчаларын счёт 

кулланмыйча куллану хокукы бирелү турындагы” Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2019 нчы елның 22 нче апреленнән 480 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

турындагы” карары үз көченә керү белән бәйле, Россия Федерациясенең һәм 

Татарстан Республикасының башка норматив актлары нигезендә, Биектау 

муниципаль районы Башкарма комитеты  

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 нчы елның 17 нче 

июленнән1109 нчы номерлы “Төзүчегә күпфатирлы йорт һәм (яки) башка күчемсез 

милек объектының әзерлек дәрәҗәсе турында  мондый объектларның әзерлек 

дәрәҗәсен һәм төзелгән өлешле төзүдә катнашу килешүләренең санын билгеләүче  

Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән критерийларга туры килгән бәяләмә бирү 

буенча Административ регламентны раслау, һәм билгеле мәгълүматларны торак 

төзелеше бердәм мәгълүмат системасында урнаштыру турындагы” карарын үз көчен 

югалткан дип танырга. 

2. Әлеге карарны мәгълүмат-телекоммуникацион интернет челтәренең Биектау 

муниципаль районы рәсми сайтында   http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/  адресы буенча 

һәм  Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат порталында 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресында урнаштырып халыкка җиткерергә. 

3. Әлеге карарны үтәү буенча контрольне Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Р.Ф. Хәкимуллинга йөкләргә. 

 

Биектау   муниципаль районы                                                  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                          Д.Ф. Шәйдуллин 
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