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Җир кишәрлегенә почта адресын бирү (үзгәртү, төгәлләштерү)
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентына үзгәрешләр кертү турында
"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында, Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең «Адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару кагыйдәләрен
раслау турында" 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы карарына, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 02 ноябрендәге 880 номерлы
"Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен
раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына
үзгәрешләр кертү турында" карарына таянып, Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районының Ырыңгы авыл җирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. ТР Буа муниципаль районы Ырыңгы авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019
елның 17 маендагы 15 номерлы «Җир кишәрлегенә почта адресын бирү (үзгәртү,
төгәлләштерү) буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау
турында» (22.11.2019 № 31, 19.09.2020 № 16 карары редакциясендә) карары белән
расланган, Җир кишәрлегенә почта адресын бирү (үзгәртү, төгәлләштерү) буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне һәм
өстәмәләрне кертергә:
1.1. 1 бүлек:
1.5 пункт.:
10 абзацны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«Адресация объектының идентификация элементлары - адресациянең башка
объектлары номерлары, типлары һәм номерлары.»;
а пунктчасын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«а) уникальлеге. Бер үк адрес адресациянең гамәлдән чыгарылган адресына яңа
объектка бер үк адрес бирелгән очраклардан, шулай ук бер үк адрес һәм анда урнашкан
җир кишәрлегенә (төзелешкә), корылмага бирелгән яңа объектка кабат бирелгән
очраклардан тыш, бер үк адрес бирелә алмый;»;
18 абзацны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Адресвция объекты булып торалар:
а) бина (төзелеш, капиталь булмаган төзелештән тыш), шул исәптән төзелеш
тәмамланмаган бина;
б) төзелеш (капиталь булмаган корылмадан һәм линия объектыннан тыш) шул
исәптән төзелеп бетмәгән корылма;
в) җир кишәрлеге (торак пунктлар җирләренә карамаган һәм аларда урнаштыру өчен
билгеләнмәгән капиталь төзелеш объектларыннан тыш);
г) капиталь төзелеш объектының бер өлеше булган бина;
д) машина – урын (капиталь булмаган бинаның яисә корылманың бер өлеше булган

машина урыныннан тыш).»;
1.7 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.7. Адреска адреслау объектын бирү түбәндәге очракларда җир кишәрлекләренә
карата гамәлгә ашырыла:
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә төзелгән һәм төзелергә
тиешле территориягә карата территорияне планлаштыру документларын әзерләү;
«Кадастр эшчәнлеге турында» Федераль законда билгеләнгән таләпләр нигезендә
җир кишәрлегенә карата мондый җир кишәрлеге турында дәүләт кадастр исәбен гамәлгә
ашыру өчен кирәкле белешмәләрне әзерләү тәэмин ителә торган эшләр, җир кишәрлеген
дәүләт кадастр исәбенә куйганда.»;
1.8 пункт. үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.8. Биналарга (төзелмәләргә), корылмаларга, шул исәптән төзелеше
тәмамланмаган корылмаларга адреслар биргәндә, мондый адреслар чикләрендәге
тиешле биналар (төзелмәләр), корылмалар урнашкан җир кишәрлекләре адресларына
туры килергә тиеш.»;
1.10 пункт. үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
1.10. Адрес структурасы үз эченә аларның реквизитлары белән тасвирланган,
түбәндәге адрес ясаучы элементларны ала (алга таба –адрес реквизиты):
а) илнең исеме (Россия Федерациясе);
б) Россия Федерациясе субъектының исеме;
в) Россия Федерациясе субъекты составында муниципаль район, муниципаль округ,
шәһәр округы яисә шәһәр эче территориясе (федераль әһәмияттәге шәһәрләр өчен)
исеме;
г) муниципаль район (муниципаль район өчен) яисә шәһәр эчендәге район
составындагы шәһәр яисә авыл җирлеге исеме;
д) торак пункт исеме;
е) планировка структурасы элементының исеме;
ж) урам-юл челтәре элементының исеме
з) “Җир кишәрлеге” дип аталган объектның исеме һәм җир кишәрлегенең номеры яисә
бинаның (корылманың) тибы һәм номеры;
и) бинада яисә корылмада урнашкан бинаның тибы һәм номеры, яисә «машина
урыны» адресы объекты исеме һәм бинада, корылмада, бинада машина урынының
номеры.»;
1.13 пункт. үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.13. Адресация объектының адресын юкка чыгару түбәндәге очракларда гамәлгә
ашырыла:
а) адресация объекты булган күчемсез милек объектының адресация объекты һәм
(яки) дәүләт кадастр исәбеннән төшерү объектының эшчәнлеген туктату;
б) "Күчемсез милекне дәүләт теркәвенә алу турында" Федераль законның 72
статьясындагы 7 өлешендә күрсәтелгән күчемсез милек объекты турындагы
мәгълүматларны Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан төшереп калдыру;
в) адресация объектына яңа адрес бирү.»;
1.14 пункты.:
1 абзацны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.14. Адресация объектының адресын юкка чыгару, адресация объекты булган
күчемсез милек объектын дәүләт кадастр исәбеннән төшереп калдырганнан соң гамәлгә
ашырыла.»;
1.2. 2 бүлек:
2.5 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2.5. Муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен закон яисә
башка норматив хокукый
актлар нигезендә кирәкле
һәм мәҗбүри булган,
мөрәҗәгать итүче

1) Гариза (2 нче кушымта);
Гаризага түбәндәге документлар теркәлә:
а) адресация объектына (объектларына)
хокук билгели торган һәм (яисә) хокук
раслый торган документлар (адресы

Кагыйдәләр

тарафыннан
тапшырылырга тиешле
муниципаль хезмәтләр
күрсәтү өчен кирәкле һәм
мәҗбүри булган
муниципаль хезмәтләр
күрсәтү өчен кирәкле
документларның тулы
исемлеге

күрсәтелгән бина (корылма) яисә корылма
бирелгән очракта, шул исәптән төзелеше
тәмамланмаган очракта, төзелеш өчен
рөхсәт алу таләп ителмәгән Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы
нигезендә әлеге бина (төзелеш), корылма
урнашкан җир кишәрлегенә хокук билгели
һәм (яисә) хокук раслый торган
документлар;
б) аларны үзгәртеп кору нәтиҗәсендә бер
һәм аннан да күбрәк адрес объектын төзү
торган (күчемсез милек объектларын
адресациянең бер һәм аннан да күбрәк
яңа объектлары барлыкка килгән очракта)
күчемсез милек объектлары турында
Күчемсез милекнең бердәм дәүләт
реестрыннан өземтәләр;
в) адресация объектын төзүгә рөхсәт
(төзелә торган адресация объектларына
адресны 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;
г) кадастр планында яисә тиешле
территориянең кадастр картасында адрес
объектының урнашу схемасы (адреска җир
кишәрлеге бирелгән очракта);
д) адресация объекты булган күчемсез
милек объекты Күчемсез милекнең
бердәм дәүләт реестрыннан өземтә
(кадастр исәбенә куелган адрес объектына
адрес бирелгән очракта);
е) җирле үзидарә органының торак бинаны
торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинаны торак бинага күчерү турында
карары (адресны бирү, үзгәртү һәм юкка
чыгару очрагында, аны торак бинадан
торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинага күчерү нәтиҗәсендә, бу адресны
үзгәртү һәм юкка чыгару очрагында);
ж) бер һәм аннан күбрәк яңа адресация
объектларын барлыкка китерүче бинаны
үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан
планлаштырганда кабул итү комиссиясе
акты (бер һәм аннан күбрәк яңа
адресация объектлары барлыкка килгән

күчемсез милек объектларын (биналар)
үзгәртеп корганда);
з) адресация объекты булып торучы
Күчемсез милекнең бердәм дәүләт
реестрыннан өземтә (Кагыйдәләрнең 14
пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән
нигезләрдә адрес объекты адресын
гамәлдән чыгарган очракта);
и) Күчемсез милекнең бердәм дәүләт
реестрында адреслау объекты булып
торучы күчемсез мөлкәт объекты буенча
соратыла торган белешмәләр булмавы
турында хәбәрнамә (Кагыйдәләрнең 14
пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән
нигезләрдә адрес объекты адресын
гамәлдән чыгарган очракта).
«б», «д», «з» һәм «и» пунктчаларында
күрсәтелгән документлар вәкаләтле орган
таләбе буенча ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлек тәртибендә ведомствоара
дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан
ведомство буйсынуындагы федераль
дәүләт бюджет учреждениесе карары
нигезендә эш итүче Күчемсез милекнең
бердәм дәүләт реестрында булган
белешмәләрне бирүгә Россия
Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән
федераль башкарма хакимият органы
тарафыннан тапшырыла.

1.3. 3 бүлек:
3.3.1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3.3.1. Гариза бирүче шәхсән яки ышанычлы зат аша муниципаль хезмәт күрсәтү
турында язмача гариза бирә һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә документларны
Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза электрон рәвештә Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет-кабул итү бүлмәсе аша җибәрелә. Электрон формада кергән
гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.
Гариза белән гариза бирүченең Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән
тәртиптә рәсмиләштерелгән ышанычнамәгә нигезләнгән вәкаләтләре аркасында гамәлдә
булган вәкилләре федераль законны күрсәтүгә яисә дәүләт органының яисә җирле үзидарә
органының (алга таба – гариза бирүче вәкиле) актына мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Гамәлдәге объектны яки адресация объектларын үзгәртеп кору нәтиҗәсендә 2 яки
аннан күбрәк адресация объекты барлыкка килгән очракта, бер үк вакытта барлыкка килә
торган барлык адресация объектларына бер гариза тапшырыла.
Гариза гариза бирүче (гариза бирүче вәкиле) тарафыннан вәкаләтле органга кәгазь
биттә почта аша, беркетелгән документлар исемлеге һәм тапшыру турында хәбәрнамә
белән, яки гариза бирүче тарафыннан шәхсән яки гомуми файдаланудагы мәгълүматителекоммуникацион челтәрләрдән файдаланып, электрон документ формасында
тапшырыла, шул исәптән федераль дәүләт мәгълүмат системасы - Татарстан

Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы (.http://uslugi.tatar.ru / /) яки
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталы (http:// www.gosuslugi.ru/)
аша.
Гариза гариза бирүче (гариза бирүче вәкиле) тарафыннан Россия Федерациясе
Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә, үзара хезмәттәшлек турында килешү төзелгән дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең вәкаләтле органына яисә күпфункцияле үзәгенә
тапшырыла.
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә үзара
хезмәттәшлек турында килешү төзелгән күпфункцияле үзәкләр исемлеге "Интернет"
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге вәкаләтле органнарның рәсми сайтларында
басыла.
Гариза адресация объектының урнашу урыны буенча вәкаләтле органга яисә
күпфункцияле үзәккә тапшырыла.
Гариза гариза бирүче яисә гариза бирүче вәкиле тарафыннан имзалана.
Гариза бирүченең вәкиле тарафыннан мондый гаризага гариза биргәндә, гариза
бирүче вәкиленә бирелгән, Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә
рәсмиләштерелгән ышанычнамә теркәлә.
Кадастр инженер тарафыннан гариза тапшырылганда, адрес объекты булган тиешле
күчемсез мөлкәт объектына карата кадастр эшләре яисә комплекслы кадастр эшләре
башкарыла торган "Кадастр эшчәнлеге турында" Федераль законның 35 статьясында яисә
42_3 статьясында каралган документның күчермәсе беркетелә.
Электрон документ формасындагы гариза, гариза бирүче яисә гариза бирүче
вәкиленең төре "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында"
Федераль законның 21_1 статьясындагы 2 өлеше нигезендә билгеләнә торган электрон
имзасы белән имзалана.
Гариза бирүче вәкиле тарафыннан электрон документ формасында гариза биргәндә,
мондый гаризага ышаныч кәгазен биргән (имзалаган) зат тарафыннан, көчәйтелгән
квалифицияле электрон имза кулланып (гариза бирүче вәкиле ышанычнамә нигезендә эш
иткән очракта) имзаланган электрон документ рәвешендә тиешенчә рәсмиләштерелгән
ышанычнамә теркәлә.
Гариза бирүче яисә гариза бирүче вәкиленең шәхси мөрәҗәгатендә гариза биргән
очракта, гариза бирүченең яисә гариза бирүче вәкиленең шәхесен таныклаучы документ
тапшырыла.
Юридик зат исеменнән ышанычнамәсез эш итү хокукына ия зат шәхесен таныклаучы
документ күрсәтә һәм юридик затның дәүләт теркәвенә алу турындагы таныклык
реквизитларын хәбәр итә, ә юридик зат вәкиле шулай ук аның вәкаләтләрен шушы юридик
зат исеменнән эш итүне раслаучы документ яки әлеге документның күчермәсен, аның
җитәкчесенең мөһере һәм имзасы белән таныкланган күчермәсен тапшыра.
Кагыйдәләрдә күрсәтелгән гариза һәм документлар гариза бирүче (гариза бирүче
вәкиле) тарафыннан вәкаләтле органга шәхсән тапшырыла икән, мондый орган гариза
бирүчегә яки аның вәкиленә, аларның исемлеген һәм алу датасын күрсәтеп,
документларны алу өчен, расписка бирә. Гариза бирүчегә (гариза бирүче вәкиленә)
расписка вәкаләтле орган тарафыннан мондый документларны алган көнне гариза бирелә.
Кагыйдәләрдә күрсәтелгән гариза һәм документлар почта аша вәкаләтле органга
тапшырылган яисә гариза бирүче (гариза бирүче вәкиле) тарафыннан шәхсән
күпфункцияле үзәк аша тапшырылган очракта, мондый гаризаларны һәм документларны
алу өчен расписка вәкаләтле орган тарафыннан гаризада күрсәтелгән почта адресы
буенча вәкаләтле орган тарафыннан документлар кабул ителгән көннән соң килүче эш
көне эчендә җибәрелә.
Гаризаны һәм документларны электрон документлар рәвешендә бирү, гариза
бирүчегә (гариза бирүче вәкиленә) гаризаның теркәү номеры, вәкаләтле орган тарафыннан
гариза һәм документлар алу датасын күрсәтеп, гариза һәм документлар алу турында хәбәр
җибәрү юлы белән вәкаләтле орган тарафыннан раслана, шулай ук электрон документлар
рәвешендә бирелгән файлларның исемлекләре, аларның күләмен күрсәтеп.
Кагыйдәләрдә күрсәтелгән гариза һәм документлар алу турында хәбәр гаризада
күрсәтелгән электрон почта адресы буенча яки гариза бирүченең (гариза бирүче вәкиле)

шәхси кабинетына, гариза һәм документларны бердәм портал, төбәк порталы яки адреслы
система порталы аша биргән очракта, бердәм мәгълүмати системада җибәрелә.
Гаризаны һәм кагыйдәләрдә күрсәтелгән документларны алу турында хәбәр гариза
бирүчегә (гариза бирүче вәкиленә) вәкаләтле органга гариза кергән көннән соң килүче эш
көненнән дә соңга калмыйча җибәрелә.»;
3.5.4 пункты:
4 абзацны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Башкарма комитетның адрес объектына адресны бирү турында карары бер үк
вакытта кабул ителә:
а) вәкаләтле орган тарафыннан адресация объекты булган җир кишәрлеген кадастр
планында яки тиешле территориянең кадастр картасында урнаштыру схемасын раслау
белән;
б) Россия Федерациясе Җир кодексы нигезендә, вәкаләтле орган тарафыннан
адресация объектлары булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү
белән;
в) Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә төзелгән территорияне
үстерү турында вәкаләтле орган тарафыннан шартнамә төзү;
г) территорияне планлаштыру проектын раслау белән;
д) адресация объектын төзү турында карар кабул итү белән;
е) адрес бирелмәгән күчемсез милек объектларына, шул исәптән чикләре урнашу
урыны турында белешмәләр ачыклана торган җир кишәрлекләренә, шулай ук җир
кишәрлегендә урнашу урыны ачыклана торган яисә төгәлләштерелә торган күчемсез
милек объектларына карата комплекслы кадастр эшләрен башкарганда.»;
21 абзацны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«адресация объектының кадастр номеры һәм адресация объектының адресын юкка
чыгару очрагында, адресация объекты булып торучы күчемсез милек объектының дәүләт
кадастр исәбеннән төшерү һәм адресация объекты булу сәбәпле, адресация объектының
адресын юкка чыгару очрагында аны кадастр исәбеннән төшерү датасы;
2. Әлеге карар рәсми бастырылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru/ адресы
буенча, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы Интернет
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә http://buinsk.tatarstan.ru адресы буенча
урнаштырылырга тиеш
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп тотуны үземә йөклим.
ТР Буа муниципаль районы
Ырыңгы авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе
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