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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 ел, 31 

декабрь, 1146 нчы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан күпфатирлы 

йортларда уртак мөлкәтне капиталь 

төзәтү төбәк программасын тормышка 

ашыруның кыска вакытлы планын раслау 

турында» 2016 ел, 21 март, 152 нче 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 

2013 ел, 31 декабрь, 1146 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан күпфатирлы 

йортларда уртак мөлкәтне капиталь 

төзәтү төбәк программасын тормышка 

ашыруның кыска вакытлы планына 

үзгәрешләр кертү хакында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 ел, 31 декабрь, 1146 нчы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда уртак 

мөлкәтне капиталь төзәтү төбәк программасын тормышка ашыруның кыска вакытлы 

планын раслау турында» 2016 ел, 21 март, 152 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 31 декабрь, 1146 нчы 

карары белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне капиталь төзәтү төбәк программасын 

тормышка ашыруның кыска вакытлы планына (алга таба – Кыска вакытлы план) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

II бүлекнең унынчы – унберенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
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«Кыска вакытлы планны тормышка ашыру 5,0 млн.кв.метр гомуми мәйданлы 

876 күпфатирлы йортта 204 669 гражданга имин һәм уңайлы шартларда яшәүне 

тәэмин итәргә тиеш.  

Кыска вакытлы планга 2017 елда капиталь төзәтү үткәрү планлаштырылган 

811,3 тыс.кв.метр гомуми мәйданлы 146 күпфатирлы йортның проект 

документларын эшләү һәм дәүләт экспертизасы үткәрү кертелгән.»; 

IV бүлек таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2016 елда башкару планлаштырылган күпфатирлы 

йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь төзәтү буенча 

хезмәт күрсәтүләр һәм (яки) эшләр исемлеге 

 

Үлчәү 

берәмлеге 

Эшләр 

күләме 

 

1 2 3 

Түбәне төзәтү, шул исәптән җилләтелми торган 

түбәне җилләтелә торган түбәгә яңадан кору, түбәгә 

чыгу урыннарын төзү  

мең кв.метр 413,8 

Йорт эчендәге электр, җылылык, газ, су белән тәэмин 

итү, су агу инженер системаларын төзәтү яки 

алыштыру, шул исәптән торак урыннардагы җылыту 

элементларын, шулай ук йорт эчендәге инженер 

системаларында урнашкан механик, электр, санитар-

техник җайланмаларны төзәтү яки алыштыру, шул 

исәптән: 

мең метр 1163,7 

электр белән тәэмин итү мең метр 272,9 

җылылык белән тәэмин итү                                  мең метр 380,8 

су белән тәэмин итү  мең метр 364,0 

су агызу                            мең метр 146,0 

Коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле 

ресурслар (җылылык энергиясе, кайнар һәм салкын 

су, электр энергиясе, газ) куллануны исәпкә алуның 

күмәк (йорт өчен уртак) җайланмаларын урнаштыру  

данә 32 

 

Ресурслар куллану белән идарә итү төеннәрен һәм 

җайга салу төеннәрен урнаштыру 

данә 76 

Эксплуатация өчен яраксыз дип танылган лифт 

җайланмаларын алыштыру 

данә 279 

Лифт шахталарын төзәтү данә 2 

Күпфатирлы йортта уртак мөлкәткә караган подвал 

бүлмәләрен төзәтү  

мең кв.метр 38,3 

Бинаның алгы ягын төзәтү мең кв.метр 769,3 

Бинаның алгы ягын җылыту мең кв.метр 3,6 

Күпфатирлы йорт нигезен төзәтү мең куб.метр 12,0 

Күпфатирлы йортны энергетик тикшерү үткәрү данә 119 
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1 2 3 

Күпфатирлы йортларга техник  инвентаризация ясау 

эшләрен үткәрү һәм техник паспортлар эшләү 

данә 555 

Күпфатирлы йортта подъездларны төзәтү мең кв.метр 249,9 

Күпфатирлы йортны янгыннан саклау системасын 

төзәтү 

мең кв.метр 129,8 

Төзелеш контролен гамәлгә ашыру  данә 876 

Проект документларына дәүләт экспертизасы эшләү 

һәм үткәрү  

данә 833 

2017 елда капиталь төзәтү планлаштырылган күпфа-

тирлы йортларның проект документларына дәүләт 

экспертизасы эшләү һәм үткәрү 

данә 146 

Күпфатирлы йортларда уртак мөлкәт составына 

кермәгән, күпфатирлы йортларда уртак мөлкәт 

составындагы конструкцияләр һәм инженер 

системаларын капиталь төзәтү эшләрен башкарганда 

төзәтелә (алыштырыла) торган конструкцияләр һәм 

инженер системаларының технологик һәм конструк-

тив үзенчәлекләре нәтиҗәсендә сүтелгән яки 

ватылган мөлкәтнең өлешен торгызу, шулай ук төзәтү 

эшләре тәмамланганнан соң уңайлыкларны торгызу 

данә 1»; 

 

V бүлектә:   

икенче – бишенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме 

4 727 661 866,06 сум тәшкил итә, шул исәптән: 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы – 1 373 131 000,0 сум; 

җирле бюджетлар акчасы – 1 072 561 000,0 сум; 

ТМИ, ТР, ТТК яки бүтән махсуслашкан кулланучылар кооперативлары 

әгъзалары яисә күпфатирлы йортта бүлмәләр милекчеләре акчасы –            

2 281 969 866,06 сум.»; 

 

Таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2016 елда күпфатирлы йортларны капиталь төзәтү үткәрүгә финанс чаралары 

күләме  

 

2016 елда башкару планлаштырылган күпфатирлы йортларда 

уртак мөлкәтне капиталь төзәтү буенча хезмәт күрсәтүләр һәм 

(яки) эшләр исемлеге  

Сумма,  

млн.сум 

 

1 2 

Түбәне төзәтү, шул исәптән җилләтелми торган түбәне 

җилләтелә торган түбәгә яңадан кору, түбәгә чыгу урыннарын 

төзү  

990,16 
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1 2 

Йорт эчендәге электр, җылылык, газ, су белән тәэмин итү, су 

агу инженер системаларын төзәтү яки алыштыру, шул 

исәптән торак урыннардагы җылыту элементларын, шулай ук 

йорт эчендәге инженер системаларында урнашкан механик, 

электр, санитар-техник җайланмаларны төзәтү яки алыштыру, 

шул исәптән: 

1 636,22 

электр белән тәэмин итү 140,22 

җылылык белән тәэмин итү                                  760,29 

су белән тәэмин итү  504,80 

су агызу                            230,91 

Коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле ресурслар (җы-

лылык энергиясе, кайнар һәм салкын су, электр энергиясе, газ) 

куллануны исәпкә алуның күмәк (йорт өчен уртак) 

җайланмаларын урнаштыру  

2,14 

 

Ресурслар куллану белән идарә итү төеннәрен һәм җайга салу 

төеннәрен урнаштыру 

41,09 

Эксплуатация өчен яраксыз дип танылган лифт 

җайланмаларын алыштыру 

502,05 

Лифт шахталарын төзәтү 0,56 

Күпфатирлы йортта уртак мөлкәткә караган подвал 

бүлмәләрен төзәтү  

19,84 

Бинаның алгы ягын төзәтү 1 109,82 

Бинаның алгы ягын җылыту 9,57 

Күпфатирлы йорт нигезен төзәтү 43,56 

Күпфатирлы йортны энергетик тикшерү үткәрү 4,39 

Күпфатирлы йортларга техник  инвентаризация ясау эшләрен 

үткәрү һәм техник паспортлар эшләү 

24,34 

Күпфатирлы йортта подъездларны төзәтү 161,62 

Күпфатирлы йортны янгыннан саклау системасын төзәтү 14,63 

Проект документларына дәүләт экспертизасы эшләү һәм 

үткәрү  

87,34 

2017 елда капиталь төзәтү планлаштырылган күпфатирлы 

йортларның проект документларына дәүләт экспертизасы 

эшләү һәм үткәрү 

34,23 

Төзелеш контролен гамәлгә ашыру 45,42 
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1 2 

Күпфатирлы йортларда уртак мөлкәт составына кермәгән, 
күпфатирлы йортларда уртак мөлкәт составындагы конструк-
цияләр һәм инженер системаларын капиталь төзәтү эшләрен 
башкарганда төзәтелә (алыштырыла) торган конструкцияләр 
һәм инженер системаларының технологик һәм конструктив 
үзенчәлекләре нәтиҗәсендә сүтелгән яки ватылган мөлкәтнең 
өлешен торгызу, шулай ук төзәтү эшләре тәмамланганнан соң 
уңайлыкларны торгызу 

0,68 

Ресурсларны куллануны җайга салу төеннәрен урнаштыру 
(бары тик ТМИ, ТР, ТТК яки бүтән махсуслашкан 
кулланучылар кооперативлары әгъзалары яисә күпфатирлы 
йортта бүлмәләр милекчеләре акчасы исәбеннән, бу чакта 
ресурсларны куллануны җайга салу төеннәрен урнаштыруны 
финанслау 2014 елдан алып 2019 елга кадәр чорда еллык 
кыска вакытлы планнар һәм төзелгән шартнамәләр нигезендә 
гамәлгә ашырыла) 

409,5 

Күпфатирлы йортларда 2014 елның 1 июненә кадәр чорда 
урнаштырылган (алыштырылган) күмәк (йорт өчен уртак) 
коммуналь ресурсларны куллануны исәпкә алу 
җайланмаларын урнаштыру (бары тик ТМИ, ТР, ТТК яки 
бүтән махсуслашкан кулланучылар кооперативлары әгъзалары 
яисә күпфатирлы йортта бүлмәләр милекчеләре акчасы 
исәбеннән) 

201,3 

Барысы*                                                 4 727,66 
 

* Ресурсларны куллануны җайга салу төеннәрен урнаштыруга (бары тик ТМИ, ТР, ТТК яки 

бүтән махсуслашкан кулланучылар кооперативлары әгъзалары яисә күпфатирлы йортта бүлмәләр 

милекчеләре акчасы исәбеннән) һәм күпфатирлы йортларда 2014 елның 1 июненә кадәр чорда 

урнаштырылган (алыштырылган) күмәк (йорт өчен уртак) коммуналь ресурсларны куллануны 

исәпкә алу җайланмаларын урнаштыруга финанс чаралары ихтыяҗы күләмен исәпкә алмыйча.»; 

 
Кыска вакытлы планга 1 – 3 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(теркәләләр); 
Кыска вакытлы планга 4 нче кушымтада: 
61 пунктта «Эсперанто ур., 60 йорт» сүзләрен «Нурсолтан Назарбаев ур., 60 

йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
62 пунктта «Эсперанто ур., 76 йорт» сүзләрен «Нурсолтан Назарбаев ур., 76 

йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
63 пунктта «Эсперанто ур., 78 йорт» сүзләрен «Нурсолтан Назарбаев ур., 78 

йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
143 пунктта «Көньяк-Көнбатыш 2 нче ур., 29 йорт» сүзләрен  «2 нче Көньяк-

Көнбатыш ур., 29 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
144 пунктта «Көньяк-Көнбатыш 2 нче ур., 31 йорт» сүзләрен  «2 нче Көньяк-

Көнбатыш ур., 31 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
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145 пунктта «Көньяк-Көнбатыш 2 нче ур., 33 йорт» сүзләрен  «2 нче Көньяк-
Көнбатыш ур., 33 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

146 пунктта «Көньяк-Көнбатыш 2 нче ур., 35 йорт» сүзләрен  «2 нче Көньяк-
Көнбатыш ур., 35 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

216 пунктта «Көньяк-Көнбатыш 2 нче ур., 34 йорт» сүзләрен  «2 нче Көньяк-
Көнбатыш ур., 34 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

225 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,107 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан 
ур.,107 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

226 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,25 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
25 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

227 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,26а йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
26а йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

228 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,29 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
29 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

229 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,32 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
32 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

230 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,35 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
35 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

231 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,37 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
37 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

232 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,41 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
41 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

233 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,43 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
43 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

234 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,45 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
45 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

235 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,47 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
47 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

236 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,81 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
81 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

237 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр.,93 йорт» сүзләрен «Фатыйх Әмирхан ур., 
93 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

408 пунктта «Эсперанто ур., 41 йорт» сүзләрен «Нурсолтан Назарбаев ур., 41 
йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

434 пунктта «8 Март ур., 11 йорт» сүзләрен «Сигезенче Март ур., 11 йорт» 
сүзләренә алмаштырырга; 

435 пунктта «8 Март ур., 16 йорт» сүзләрен «Сигезенче Март ур., 16 йорт» 
сүзләренә алмаштырырга; 

436 пунктта «8 Март ур., 4 йорт» сүзләрен «Сигезенче Март ур., 4 йорт» 
сүзләренә алмаштырырга; 

437 пунктта «8 Март ур., 8 йорт» сүзләрен «Сигезенче Март ур., 8 йорт» 
сүзләренә алмаштырырга; 

438 пунктта «8 Март ур., 9 йорт» сүзләрен «Сигезенче Март ур., 9 йорт» 
сүзләренә алмаштырырга; 

Кыска вакытлы планга 5 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 
(теркәлә); 
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Кыска вакытлы планга 6 нчы кушымтада: 
1272 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 107 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан 

ур., 107 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1273 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 109 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан 

ур., 109 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1274 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 11 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

11 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1275 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 15 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

15 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1276 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 21 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

21 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1277 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 22 йорт, 1 корп.» сүзләрен  «Фатыйх 

Әмирхан ур., 22 йорт, 1 корп.» сүзләренә алмаштырырга; 
1278 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 24 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

24 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1279 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 25 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

25 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1280 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 26 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

26 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1281 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 26а йорты» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан 

ур., 26а йорты» сүзләренә алмаштырырга; 
1282 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 27 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

27 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1283 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 29 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

29 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1284 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 30 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

30 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1285 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 31 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

31 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1286 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 31а йорты» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан 

ур., 31а йорты» сүзләренә алмаштырырга; 
1287 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 32 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

32 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1288 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 34 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

34 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1289 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 35 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

35 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1290 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 41 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

41 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1291 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 43 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

43 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1292 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 45 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

45 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
1293 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 47 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 

47 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 
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1294 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 49 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
49 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1295 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 53а йорты» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан 
ур., 53а йорты» сүзләренә алмаштырырга; 

1296 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 53б йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан 
ур., 53б йорты» сүзләренә алмаштырырга; 

1297 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 61 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
61 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1298 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 71 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
71 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1299 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 77 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
77 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1300 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 79 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
79 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1301 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 81 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
81 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1302 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 83 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
83 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1303 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 85 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
85 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1304 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 85а йорты» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан 
ур., 85а йорты» сүзләренә алмаштырырга; 

1305 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 89 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
89 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1306 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 91 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
91 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1307 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 91а йорты» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан 
ур., 91а йорты» сүзләренә алмаштырырга; 

1308 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 93 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
93 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1309 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 95 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
95 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1310 пунктта «Фатыйх Әмирхан пр., 97 йорт» сүзләрен  «Фатыйх Әмирхан ур., 
97 йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1786 пунктта «Эсперанто ур.41 йорт» сүзләрен  «Нурсолтан Назарбаев ур., 41 
йорт» сүзләренә алмаштырырга; 

1787 пунктта «Эсперанто ур.47/113 йорт» сүзләрен  «Нурсолтан Назарбаев ур., 
47/113 йорт» сүзләренә алмаштырырга. 
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