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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 Әлши авыл җирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. ТР Буа муниципаль районы Әлши авыл җирлеге Башкарма комитетының
2019 елның 17 маендагы 17 номерлы «Җир кишәрлегенә почта адресын бирү
(үзгәртү, төгәлләштерү) буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентын раслау турында» ( 2019 елның 22 ноябрендәге 43 номерлы карары,
2020 елның 14 сентябрендәге 10 номерлы карары, 2020 елның 23 октябрендәге 14
номерлы 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:
1.7 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.7. Адреска адреслау объектын бирү түбәндәге очракларда гамәлгә
ашырыла:
а) җир кишәрлекләренә карата түбәндәге очракларда:
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә төзелгән һәм
төзелергә тиешле территориягә карата территорияне планлаштыру буенча
документларны әзерләү;
«Кадастр эшчәнлеге турында» Федераль законда билгеләнгән таләпләр
нигезендә, җир кишәрлегенә карата дәүләт кадастр исәбен алып бару өчен кирәк

булган документларны әзерләү, җир кишәрлеген дәүләт кадастр исәбенә
куйганда, дәүләт кадастр исәбенә куелганда документлар әзерләү тәэмин ителә
торган эшләрне башкару;
б) биналарга (төзелмәләргә), корылмаларга карата, шул исәптән төзелеш
эшләре тәмамланмаган очракларда:
төзү өчен рөхсәтнамә бирү (алу) яки планлаштырыла торган төзелеш
объектының яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры
килүе һәм җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча
йортын урнаштыру мөмкинлеге турында хәбәрнамәне җибәрү (алу);
«Кадастр эшчәнлеге турында» Федераль законда билгеләнгән таләпләр
нигезендә күчемсез милек объектына карата үтәү, нәтиҗәдә, дәүләт кадастр
исәбен гамәлгә ашыру өчен кирәк булган, дәүләт кадастр исәбенә куелганда,
дәүләт кадастр исәбенә куелганда, мондый күчемсез милек объекты турында
белешмәләрне үз эченә алган документларны әзерләү тәэмин ителә (әгәр Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә күчемсез милек объектын төзү
яки реконструкцияләү өчен төзелешкә рөхсәт алу таләп ителми икән);
в) биналарга карата очракларда:
торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү
максатларында бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштыру проектын
Россия Федерациясе Торак кодексы белән билгеләнгән тәртиптә әзерләү һәм
рәсмиләштерү;
күчемсез милек объекты булган бинага, шул исәптән башка бүлмәне
(биналарны) һәм (яки) машина урынын (машина-урыннарны) үзгәртеп кору
нәтиҗәсендә барлыкка килә торган бинага, дәүләт кадастр исәбен гамәлгә ашыру
өчен кирәк булган документларны әзерләү һәм рәсмиләштерү;
г) күчемсез милек объекты булган машина урынына, шул исәптән башка
бинаны (биналарны) һәм (яки) машина урынын (машина-урыннарны) үзгәртеп кору
нәтиҗәсендә барлыкка килә торган машина урынына, дәүләт кадастр исәбен
гамәлгә ашыру өчен кирәкле документларны әзерләү һәм рәсмиләштерү
очрагында, мондый машина-урыны турында мәгълүматны үз эченә алган
документларга карата;
д) дәүләт кадастр исәбе «Күчемсез милекне дәүләт теркәве турында»
Федераль закон нигезендә, күрсәтелгән адресация объектларының адресы
булмаган яки күрсәтелгән адресны адресны планлаштыру документларына яки
бина (төзелеш), корылма, бина, машина-урынга проект документларына туры
китерү зарурилыгы булган очракта адресация объектларына карата.».
2. Әлеге карар рәсми басылып 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 үземдә калдырам.
ТР Буа муниципаль районы
Әлши авыл җирлеге башкарма
комитеты җитәкчесе
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