Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының
Чәчәкле авыл җирлеге башкарма комитеты
КАРАР
«13» октябрь 2020 ел

№ 24

«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының
Чәчәкле авыл җирлеге территориясендә күчемсез милек
объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару»
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын
раслау турында» 2015 елның 18 декабрендәге 27 номерлы
Чәчәкле авыл җирлеге башкарма комитеты карарына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында (20.06.2016 № 21,
03.06.2019 № 28 үзгәрешләр белән).
«Адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләренә
үзгәрешләр кертү турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 04
сентябрендәге 1355 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Спас
муниципаль районының Чәчәкле авыл җирлеге башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Чәчәкле авыл җирлеге
территориясендә күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм
гамәлдән чыгару» муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын
раслау турында» 2015 елның 18 декабрендәге 27 номерлы Чәчәкле авыл
җирлеге башкарма комитеты карарына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертергә (20.06.2016 № 21, 03.06.2019 № 28 үзгәрешләр белән).
1.1. 2.4.1 пункт. Регламентны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.4.1. 2.2 пунктында каралган карарлар кабул ителә торган документларга.
Регламент түбәндәгеләр керә:
а) адреслау объектына (объектларына) хокук билгели торган һәм (яисә) хокук
раслый торган документлар (адресы (төзелеше) яисә корылмасы бирелгән
очракта, шул исәптән төзелеше тәмамланмаган бина (корылмага) бирелгән
очракта, төзелеш өчен рөхсәт алу таләп ителми торган Россия Федерациясе
Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә әлеге бина (төзелеш), корылма урнашкан җир
кишәрлегенә хокук билгели һәм (яисә) хокук раслый торган документлар);
б) күчемсез милек объектлары турында бердәм дәүләт реестрыннан өземтә,
аларның үзгәртеп корылуы нәтиҗәсендә адресация объектының бер һәм аннан да
күбрәк барлыкка килүе (күчемсез милек объектларын бер яки аннан да күбрәк
адресация объектлары барлыкка килгән очракта);
в) адресация объектын төзүгә рөхсәт (төзелә торган адресация
объектларына адрес биргәндә) (әгәр Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше
кодексы нигезендә бинаны (төзелешне) төзү яки үзгәртеп кору өчен, корылманы
төзүгә рөхсәт алу таләп ителми икән) һәм (яки) адресация объектын файдалануга
тапшыруга рөхсәт булганда гына;
г) адресация объектының кадастр планында яки тиешле территориянең
кадастр картасында урнашу схемасы (җир кишәрлегенә адрес бирелгән очракта);
д) адресация объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында
Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (кадастр исәбенә куелган
адрес объектына адрес бирелгән очракта);

е) җирле үзидарә органы торак бинаны торак булмаган бинага яки торак
булмаган бинаны торак урынына күчерү турында (бинага адрес бирелгән,
үзгәртелгән һәм юкка чыгарылган очракта, аны торак бинадан торак булмаган
бинага яки торак булмаган бинага күчерү нәтиҗәсендә, торак бинаны торак
булмаган бинага күчерү турында карар);
ж) адресациянең бер һәм аннан күбрәк яңа объектлары барлыкка килүгә
китерә торган бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштырганда (бер яки
аннан күбрәк яңа адресация объекты барлыкка килгән күчемсез милек
объектларын (биналарны) үзгәртеп корганда) кабул итү комиссиясе акты);
з) адресация объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында
бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан өземтә (регламентның 8 пунктындагы
"а" пунктчасында күрсәтелгән нигезләр буенча адресация объекты адресы юкка
чыгарылган очракта));
и) күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында адресация объекты булган
күчемсез милек объекты буенча соратып алына торган белешмәләрнең булмавы
турында хәбәрнамә (регламентның 8 пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән
нигезләр буенча адресация объекты адресы юкка чыгарылган очракта).
1.2.3.1.2 пунктының 6 пунктында икенче абзацтан соң түбәндәге эчтәлекле
абзац өстәргә:
"Кадастр инженеры гаризаны тапшырганда мондый гаризаны "Кадастр
эшчәнлеге турында" Федераль законның 35 статьясында яисә 42.3 статьясында
каралган документның күчермәсе кушымта итеп бирелә, аның нигезендә адрес
объекты булган тиешле күчемсез милек объектына карата кадастр эшләре яисә
комплекслы кадастр эшләре башкарыла.".
1.3. 3.1.2 пунктындагы 3 пунктчасын түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«Регламентның 3.1.2 пунктында күрсәтелгән зат исеменнән кадастр
инженеры мөрәҗәгать итәргә хокуклы, ул “Кадастр эшчәнлеге турында”
Федераль законның 35 статьясында яисә 42.3 статьясында каралган документ
нигезендә кадастр эшләре яисә адресация объекты булган тиешле күчемсез
мөлкәт объектына карата комплекслы кадастр эшләре башкарырга хокуклы.».
1.4. 3.1.4 пунктының 2 пунктчасын түбәндәге эштә бәян итәргә:
"2. Адресларны адреслау объектларына бирү һәм мондый адресларны юкка
чыгару 3.1.2 пунктларында күрсәтелгән физик яки юридик затларның гаризалары
нигезендә вәкаләтле органнар тарафыннан гамәлгә ашырыла. әлеге
Регламентның 1 нче пункты. Адресация объектлары адресларын юкка чыгару
күчемсез милекне дәүләт кадастр исәбен, күчемсез мөлкәткә хокукларны дәүләт
теркәве, күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып бару һәм күчемсез
милек объектының дәүләт кадастр исәбеннән төшерү яки күчемсез милек объекты
турында мәгълүматларның Бердәм дәүләт реестрыннан төшереп калдыру
турындагы Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләтле органнар
тарафыннан гамәлгә ашырыла, "күчемсез милекне дәүләт теркәвенә алу турында"
Федераль законның 72 статьясындагы 7 өлешендә күрсәтелгән, ул дәүләт
адреслы реестрын алып барганда ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек
тәртибендә Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә
тапшырыла.".
3.1.4 пунктының 3 пунктчасында
- «в» пунктчасының өченче абзацында «Дәүләт күчемсез мөлкәт кадастры
турында» сүзләрен «Кадастр эшчәнлеге турында» сүзләренә алмаштырырга.
1.5. 3.1.4 пунктындагы 4 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. адреслар (корылмалар) бирелгәндә, төзелеш тәмамланмаган биналарга,
корылмаларга, шул исәптән, мондый адреслар чикләрендә тиешле биналар

