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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Респуб-

ликасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясе мәсьәләләре» 2007 ел,  

12 ноябрь, 622 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасының 

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 

турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Респуб-

ликасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе мәсьәләләре» 2007 ел,  

12 ноябрь, 622 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2007 ел, 10 декабрь, 706 нчы; 2007 ел, 29 декабрь, 800 нче; 2009 ел,  

23 гыйнвар, 35 нче; 2009 ел, 11 декабрь, 849 нчы; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче;  

2011 ел, 31 гыйнвар, 56 нчы; 2011 ел, 5 март, 177 нче; 2011 ел, 18 ноябрь, 947 нче; 

2012 ел, 19 июнь, 524 нче; 2012 ел, 5 октябрь, 833 нче; 2013 ел, 19 ноябрь, 893 нче; 

2014 ел, 21 апрель, 262 нче; 2014 ел, 9 сентябрь, 656 нчы; 2014 ел, 24 декабрь,  

1018 нче; 2015 ел, 4 июнь, 409 нчы; 2015 ел, 7 август, 575 нче; 2016 ел, 3 июнь,  

370 нче; 2017 ел, 20 апрель, 232 нче; 2017 ел, 26 сентябрь, 719 нчы карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасының 

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе турындагы нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3 бүлектә: 

3.3 нче пунктның егерме беренче абзацында «техник регламентлар» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 
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3.4 нче пунктның икенче абзацында «йә модификацияләнгән проект 

документлары булып торган» сүзләрен төшереп калдырырга; 

4 бүлектә: 

4.1 нче пунктта: 

4.1.1 нче пунктчада: 

икенче абзацта «йә модификацияләнгән проект документлары булып торган» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

өченче абзацта «техник регламентлар» сүзләрен төшереп калдырырга, 

«энергетика нәтиҗәлелеге» сүзләреннән соң «(энергетика нәтиҗәлелеге таләпләре 

кагылмый торган капиталь төзелеш объектларыннан тыш)» сүзләрен өстәргә; 

4.1.6 нчы пунктчаның беренче абзацында «техник регламентлар» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 

4.1.14 нче пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.1.14. Күзәтү объектлары реестрын һәм тиешле объектларның торышы 

турындагы мәгълүматларның мәгълүмати базасын алып барырга.»; 

4.3 нче пунктта «20.4 статьясының 1 – 6.1, 8 өлешләре» сүзләрен  

«20.4 статьясының 1, 2, 6, 6.1 һәм 9 өлешләре» сүзләренә алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


