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«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц
Полянка авыл ж;ирлеге территориясендэ кучемсез милек
объектларына адреслар биру, узгэрту Иэм гамэлден чыгару»
муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламентын
раслау турында» 2016 елныц 22 январдеге 3 номерлы
Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты карарына
узгэрешлэр hoM естэмэлэр керту хакында

«Адресларны биру, узгэрту Иэм гамэлдэн чыгару кагыйдэлэренэ узгэрешлэр
керту турында» Россия Федерациясе Хекумэтенец 2020 елныц 04 сентябрендэге 1355
номерлы карары нигезендэ, Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц
Полянка авыл >к;ирлеге башкарма комитеты
КАРАР БИРЭ:
1.
«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц Полянка авыл >к;ирлеге
территориясендэ кучемсез милек объектларына адреслар биру, узгэрту Иэм гамэлдэн
чыгару» муниципаль хезмэт курсэтунец административ регламентын раслау турында»
2016 елныц 22 январдэге 3 номерлы Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитеты
карарына тубэндэге узгэрешлэр Иэм естэмэлэр кертергэ:
1.1. 2.4.1 пункт. Регламентны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.4.1. 2.2 пунктында каралган карарлар кабул ителэ торган документларга.
Регламент тубэндэгелэр керэ:
а) адреслау объектына (объектларына) хокук билгели торган Иэм (яисэ) хокук
раслый торган документлар (адресы (тезелеше) яисэ корылмасы бирелгэн очракта, шул
исэптэн тезелеше тэмамланмаган бина (корылмага) бирелгэн очракта, тезелеш ечен
рехсэт алу талэп ителми торган Россия Федерациясе LUahop тезелеше кодексы нигезендэ
элеге бина (тезелеш), корылма урнашкан ж;ир кишэрлегенэ хокук билгели Иэм (яисэ)
хокук раслый торган документлар);
б) кучемсез милек объектлары турында бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ,
аларныц узгэртеп корылуы нэтиж;эсендэ адресация объектыныц бер Ьэм аннан да кубрэк
барлыкка килуе (кучемсез милек объектларын бер яки аннан да кубрэк адресация
объектлары барлыкка килгэн очракта);
в) адресация объектын тезугэ рехсэт (тезелэ торган адресация объектларына адрес
биргэндэ) (эгэр Россия Федерациясе ШэИэр тезелеше кодексы нигезендэ бинаны
(тезелешне) тезу яки узгэртеп кору ечен, корылманы тезугэ рехсэт алу талэп ителми
икэн) Иэм (яки) адресация объектын файдалануга тапшыруга рехсэт булганда гына;
г) адресация объектыныц кадастр планында яки тиешле территориянец кадастр
картасында урнашу схемасы (>к;ир кишэрлегенэ адрес бирелгэн очракта);
д) адресация объекты булып торучы кучемсез милек объекты турында Кучемсез
милекнец Бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ (кадастр исэбенэ куелган адрес объектына
адрес бирелгэн очракта);
е) >к;ирле узидарэ органы торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинаны торак урынына кучеру турында (бинага адрес бирелгэн, узгэртелгэн Иэм юкка
чыгарылган очракта, аны торак бинадан торак булмаган бинага яки торак булмаган
бинага кучеру нэтиж;эсендэ, торак бинаны торак булмаган бинага кучеру турында карар);

ж) адресациянец бер Иэм аннан кубрэк яца объектлары барлыкка килугэ китерэ
торган бинаны узгэртеп кору Ьэм (яки) яцадан планлаштырганда (бер яки аннан кубрэк
яца адресация объекты барлыкка килгэн кучемсез милек объектларын (биналарны)
узгэртеп корганда) кабул иту комиссиясе акты);
з) адресация объекты булып торучы кучемсез милек объекты турында бердэм
дэулэт кучемсез милек реестрыннан еземтэ (регламентный 8 пунктындагы "а"
пунктчасында курсэтелгэн нигезлэр буенча адресация объекты адресы юкка чыгарылган
очракта));
и) кучемсез милекнец бердэм дэулэт реестрында адресация объекты булган
кучемсез милек объекты буенча соратып алына торган белешмэлэрнец булмавы турында
хэбэрнамэ (регламентный 8 пунктындагы "а" пунктчасында курсэтелгэн нигезлэр буенча
адресация объекты адресы юкка чыгарылган очракта).
1.2.3.1.2 пунктыньщ 6 пунктында икенче абзацтан соц тубэндэге эчтэлекле абзац
естэргэ:
"Кадастр инженеры гаризаны тапшырганда мондый гаризаны "Кадастр эшчэнлеге
турында" Федераль законныц 35 статьясында яисэ 42.3 статьясында каралган
документный кучермэсе кушымта итеп бирелэ, аныц нигезендэ адрес объекты булган
тиешле кучемсез милек объектына карата кадастр эшлэре яисэ комплекслы кадастр
эшлэре башкарыла.".
1.3. 3.1.2 пунктындагы 3 пунктчасын тубэндэге эчтэлекле абзац естэргэ:
«Регламентный 3.1.2 пунктында курсэтелгэн зат исеменнэн кадастр инженеры
мерэх^эгать итэргэ хокуклы, ул “Кадастр эшчэнлеге турында” Федераль законный 35
статьясында яисэ 42.3 статьясында каралган документ нигезендэ кадастр эшлэре яисэ
адресация объекты булган тиешле кучемсез мелкэт объектына карата комплекслы
кадастр эшлэре башкарырга хокуклы.».
1.4. 3.1.4 пунктыньщ 2 пунктчасын тубэндэге эштэ бэян итэргэ:
"2. Адресларны адреслау объектларына биру Иэм мондый адресларны юкка чыгару
3.1.2 пунктларында курсэтелгэн физик яки юридик затларньщ гаризалары нигезендэ
вэкалэтле органнар тарафыннан гамэлгэ ашырыла. элеге Регламентные 1 нче пункты.
Адресация объектлары адресларын юкка чыгару кучемсез милекне дэулэт кадастр
исэбен, кучемсез мелкэткэ хокукларны дэулэт теркэве, кучемсез милекнец Бердэм
дэулэт реестрын алып бару Ьэм кучемсез милек объектыньщ дэулэт кадастр исэбеннэн
тешеру яки кучемсез милек объекты турында мэгълуматларньщ Бердэм дэулэт
реестрыннан тешереп калдыру турындагы Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан
вэкалэтле органнар тарафыннан гамэлгэ ашырыла, "кучемсез милекне дэулэт теркэвенэ
алу турында" Федераль законныц 72 статьясындагы 7 елешендэ курсэтелгэн, ул дэулэт
адреслы реестрын алып барганда ведомствоара мэгълумати хезмэттэшлек тэртибендэ
Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ тапшырыла.".
3.1.4 пунктыньщ 3 пунктчасында
- «в» пунктчасыныц еченче абзацында «Дэулэт кучемсез мелкэт кадастры турында»
сузлэрен «Кадастр эшчэнлеге турында» сузлэренэ алмаштырырга.
1.5. 3.1.4 пунктындагы 4 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«4. адреслар (корылмалар) бирелгэндэ, тезелеш тэмамланмаган биналарга,
корылмаларга, шул исэптэн, мондый адреслар чиклэрендэ тиешле биналар
(корылмалар), корылмалар урнашкан >к;ир участоклары адресларына туры килергэ
тиеш.».
1.6. 3.1.4 пунктыньщ 5 пунктчасында «бинага» сузеннэн соц «(тезелешкэ)» сузен,
«бинага» сузеннэн соц «, машина урынына» сузен естэргэ.
1.7. 3.1.4 пунктындагы 6 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«6. Купфатирлы йорт адресы бирелгэн очракта, аны тезугэ рехсэт алынган
очракта, анда урнашкан барлык биналарга Ьэм машина урыннарына адреслар бирелэ.».

1.8. 8 пунктньщ 8 Иэм 9 пунктчаларын тубэндэге редакциядэ баян итэргэ:
«8. Адресация объектыньщ адресын юкка чыгару очракларда гамалга ашырыла:
а) адресация объекты булган кучемсез милек объектыньщ адресация объекты Иэм
(яки) дэулэт кадастр исэбеннэн тешеру объектыньщ гамэлдэ булуын туктату Иэм (яисэ)
дэулэт кадастр исэбеннэн тешеру.;
б) "кучемсез милекне дэулэт теркэвенэ алу турында" Федераль законный 72
статьясындагы 7 елешендэ курсэтелгэн кучемсез милекнец адресация объекты булган
кучемсез милек объекты турында белешмэлэрне бердэм дэулэт реестрыннан тешереп
калдыру;;
в) адресация объектына яца адрес биру.
9. Адресация объектыньщ адресын юкка чыгару, адресация объекты булган
кучемсез милек объектын дэулэт кадастр исэбеннэн тешереп калдырганнан соц гамэлгэ
ашырыла.».
1.9. 3.1.4 пунктыньщ 12 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"Бина (корылма) яки корылманьщ адресы юкка чыккан очракта, аньщ гамэлдэ булуы
туктатылу сэбэпле, кучемсез милек объекты буларак, бер ук вакытта мондый бинада
(тезелештэ) яки корылмада барлык биналарньщ Иэм машина-урыннарньщ адреслары
юкка чыгарыла.».
1.10. 15 пунктчасы 3.1.4. тубэндэге эчтэлекле "е" пунктчасын естэргэ:
"е) адрес бирелмэгэн кучемсез милек объектларына, шул исэптэн >кир
кишэрлеклэренэ карата Комплекслы кадастр эшлэрен башкару белэн бэйле, аларньщ
чиклэренец урнашу урыннары тегэллэштерелэ, барлыкка килэ торган ж;ир
кишэрлеклэре, шулай ук ж;ир кишэрлегендэ урнашу урыны билгелэнэ яки аныклана
торган кучемсез милек объектлары.".
1.11. 3 булегендэге 17 пунктньщ бишенче абзацында "адресация объекты булган
кучемсез мелкэт объектыньщ дэулэт кадастр исэбеннэн тешеру Иэм (яки) тешереп
калдыру"сузлэрен естэргэ.
2. Элеге карарны Полянка авыл ж;ирлеге мэгълумат стендларында Иэм Кузнечиха
авыл ж;ирлеге битендэ Спас муниципаль районыньщ рэсми сайтында (http:/
www.spassriy.tatarstan.ru)
Иэм
хокукый
мэгълуматньщ
рэсми
сайтында
(http:pravo.tatarstan.ru) закон белэн билгелэнгэн вакытта бастырып чыгарырга.
3. Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны уземдэ калдырам.

