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Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 
күзәтчелеге инспекциясенең 2013 елның 04 
декабрендәге 94 номерлы боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
Татарстан Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча 
дәүләт функциясен үтәү буенча 
административ регламентына үзгәрешләр 
кертү хакында 

 
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

норматив хокукый актларын федераль законнарга яраштыру максатларында 
 
Боерык бирәм: 
 
1. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

2013 елның 04 декабрендәге 94 номерлы боерыгы белән (Татарстан 
Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2016 елның 26 
июлендәге 48 номерлы, 2017 елның 06 апрелендәге 21 номерлы, 2018 елның 26 
гыйнварындагы 9 номерлы боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) 
расланган Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
Татарстан Республикасында төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру 
буенча дәүләт функциясен үтәү буенча административ регламентына кертелә 
торган, кушымтада бирелгән үзгәрешләрне расларга.  

2. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
хокук идарәсе юридик бүлегенә бу боерыкны дәүләт теркәвенә алу өчен 
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә.  

3. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
җыелма анализ бүлегенә әлеге боерыкны Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең рәсми сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 
билгелим. 

 
 

Башлык                                                                 В.А. Кудряшов 
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Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге  

инспекциясенең 2013 елның 04 декабрендәге 94 номерлы боерыгы  
белән (Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясенең 2016 елның 26 июлендәге 48 номерлы, 2017 елның 
 06 апрелендәге 21 номерлы, 2018 елның 26 гыйнварындагы 9 номерлы 

боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) расланган Татарстан 
Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең Татарстан 

Республикасында төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча 
дәүләт функциясен үтәү буенча административ регламентына  

кертелә торган үзгәрешләр 
 
1 бүлектә: 
1.4 пунктның икенче абзацында «яки типик проект документациясе йә 

аның үзенә карата уңай (дәүләт яки дәүләтнеке булмаган) экспертиза бәяләмәсе 
алынган модификациясе» сүзләрен төшереп калдырырга;  

1.6 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1) капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп кору процессында эшләр 

башкаруның һәм кулланыла торган төзелеш материалларының, шулай ук 
мондый эшләрнең нәтиҗәләренең проект документациясе таләпләренә, шул 
исәптән капиталь төзелеш объектының энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә 
(энергетика нәтиҗәлелеге таләпләре кагылмый торган капиталь төзелеш 
объектларыннан тыш) һәм  кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә 
алу җиһазлары белән тәэмин ителү таләпләренә туры килүе;»; 

1.12 пунктның сигезенче абзацында «техник регламентларның» сүзләрен 
төшереп калдырырга; 

2 бүлектә: 
1 таблицада «Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, үзгәртеп коруга 

күзәтчелек буенча көнбатыш территориаль орган» юлын түбәндәге редакциядә 
бәян итәргә: 

 
Капиталь төзелеш объектларын төзүгә, 
үзгәртеп коруга күзәтчелек буенча 
көнбатыш территориаль орган 

Яшел Үзән ш., Норкин 
ур., 4 

8 (84371) 47095 

 
2.14 пунктның 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2) Инспекциягә түбәндәгеләрнең килүе: 
 әгәр мондый бозулар кешеләрнең гомеренә, сәламәтлегенә, әйләнә-тирә 

мохиткә, дәүләт иминлегенә, физик һәм юридик затларның мөлкәтенә, дәүләт 
мөлкәтенә яки муниципаль мөлкәткә куркыныч тудырса яки мондый зыян 
салынуга китереп чыгарса, капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп кору 
процессында барлыкка килгән авария, техник регламентларны, бүтән норматив 
хокукый актларны һәм проект документациясен бозу фактлары, шул исәптән 
кулланыла торган төзелеш материалларына карата зарури таләпләрнең бозылуы 
турында гражданнардан, шул исәптән шәхси эшкуарлардан, юридик затлардан, 
мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, РФ ШрК 53 статьясының 3 өлеше нигезендә 
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төзелешне гамәлгә ашыручы затлар тарафыннан җибәрелүче хәбәрләмәләрне дә 
кертеп, дәүләт хакимияте органнарыннан (дәүләт күзәтчелеге органнары 
вазыйфаи затларыннан), җирле үзидарә органнарыннан, РФ ШрК 53 
статьясының 3 өлеше нигезендә төзелешне гамәлгә ашыручы затлар тарафыннан 
җибәрелүче хәбәрләмәләрне дә кертеп, массакүләм мәгълүмат чараларыннан 
мәгълүматлар; 

күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын 
өлешле төзүдә катнашу турында законнарны бозып, күпфатирлы йортларны һәм 
(яки) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өчен гражданнар 
акчасын җәлеп итү фактлары турында гражданнардан, шул исәптән шәхси 
эшкуарлардан, юридик затлардан, мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, дәүләт 
хакимияте органнарыннан (дәүләт күзәтчелеге органы вазыйфаи затларыннан), 
җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан мәгълүмат. 

Инспекциягә мөрәҗәгать итүче затны ачыкларга мөмкинлек бирми торган 
мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, шулай ук 2.14 пунктта күрсәтелгән фактлар 
турында мәгълүматлары булмаган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар планнан тыш 
тикшерүне үткәрү өчен нигез булып хезмәт итә алмый. Мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан электрон документлар рәвешендә җибәрелгән мөрәҗәгатьләр һәм 
гаризалар, аларның мөрәҗәгать итүче тарафыннан фәкать бердәм 
идентификацияләү һәм аутентификацияләү системасында мөрәҗәгать итүченең 
мәҗбүри авторлаштырылуын күздә тотучы мәгълүмат-коммуникация 
технологияләре чараларыннан файдаланып җибәрелгән булуы шарты белән генә, 
планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез булып хезмәт итә ала;»; 

4 бүлектә: 
3 таблицага түбәндәге эчтәлекле ундүртенче пункт өстәргә: 

14. Төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь 
төзелеш объектының проект документациясе 
таләпләренә (шул исәптән капиталь төзелеш 
объектының энергетика нәтиҗәлелеге таләпләрен 
һәм кулланыла торган энергетика ресурсларын 
исәпкә алу җиһазлары белән тәэмин ителү 
таләпләрен үтәүне тәэмин итүгә юнәлдерелгән 
чишелешләргә һәм чараларга) туры килүен 
раслаучы акт 
 

РФ ШрК 53 ст. 7.1 өл. 

5 бүлектә: 
5.11 пунктның дүртенче абзацында «19.7 статьясы» сүзләрен «9.5 

статьясының 2 өлеше» сүзләренә алмаштырырга; 
«Тикшерү уздыру турында күрсәтмә әзерләү» бүлекчәсендә түбәндәге 

эчтәлекле 5.13 пункт өстәргә: 
«5.13. Әлеге Регламентның 2.14 пунктында күрсәтелгән фактлар булган 

очракта, вазыйфаи зат (төркем җитәкчесе): 
- әлеге Регламентның 8 нче кушымтасына туры китерелгән форма буенча 

тикшерү уздыру турында күрсәтмә проектын әзерли; 
- аны бүлек башлыгы, территориаль орган җитәкчесе (җитәкче 

урынбасары) белән килештерә; 
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- күрсәтмә проектын имза салу өчен Инспекция башлыгына (башлык 
урынбасарына) юллый. 

Тикшерүдә катнашучы вазыйфаи затларны алмаштыру, аны уздыру 
срокларын (башлау һәм тәмамлау даталарын), тикшерү предметын яки төрен 
үзгәртү тикшерү уздыру турында күрсәтмәгә үзгәрешләр кертү турында 
күрсәтмә белән рәсмиләштерелә. 

Тикшерү уздыру турында күрсәтмәдә өстәмә рәвештә үзенә карата 
контрольлек буенча чаралар уздырылуы планлаштырылган капиталь төзелеш 
объектының атамасы һәм урнашкан урыны күрсәтелә. 

Үтәү вакыты: күрсәтмәне әзерләү һәм имзалау – тикшерү башланырга 
кимендә дүрт эш көне алдан;  

тикшерүне әлеге Регламентның 2.14 пунктындагы 2 пунктчасында 
күрсәтелгән фактлар нигезендә уздырган очракта, – гражданнарның 
мөрәҗәгатьләрен һәм гаризаларын карауга бәйле рәвештә Инспекция башлыгы 
(башлык урынбасары) йөкләмәсендә билгеләнгән срокларга ярашлы рәвештә; 

кичектереп булмаслык чаралар күрелүе таләп ителгән очракта, – 
кичекмәстән.  

Гамәлнең нәтиҗәсе: тикшерү уздыру турында күрсәтмә.  
тикшерүне әлеге Регламентның 2.14 пунктының 2 пунктчасында 

күрсәтелгән фактлар нигезендә уздырган очракта, – тикшерү уздыру турында 
күрсәтмә, планнан тыш тикшерү билгеләү турында нигезле йогынты акты, 
урынга чыгып тикшерү уздыруны килештерү турында прокуратура органнарына 
гариза, аңа теркәлә торган документлар; 

урынга чыгып планнан тыш тикшерүне кичекмәстән уздыру таләп ителгән 
очракта, – тикшерү уздыру турында күрсәтмә, урынга чыгып тикшерү уздыруны 
килештерү турында прокуратура органнарына гариза, аңа теркәлә торган 
документлар.»; 

5.14 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«5.14. Тикшерүне әлеге Регламентның 2.14 пунктының 2 пунктчасында 

күрсәтелгән фактлар нигезендә уздырган очракта, вазыйфаи зат (төркем 
җитәкчесе) урынга чыгып тикшерү уздыру турында күрсәтмә проекты белән 
бергә әлеге Регламентның 2.14 пунктының 2 пунктчасында күрсәтелгән 
нигезләрдә планнан тыш тикшерү билгеләнүе турында Инспекциянең вазыйфаи 
затының нигезле йогынты актын әзерли. 

Инспекциягә мөрәҗәгать итүченең затын билгеләргә мөмкинлек бирми 
торган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, шулай ук әлеге Регламентның 2.14 
пунктының 2 пунктчасында күрсәтелгән фактлар турында белешмәләре 
булмаган мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез 
булып хезмәт итә алмый. Әгәр дә мөрәҗәгатьтә яки гаризада бәян ителгән 
мәгълүмат, шушы Регламентның 2.14 пунктындагы 2 пунктчасы нигезендә 
планнан тыш тикшерү үткәрүнең нигезе була алса, Инспекциянең вазыйфаи 
заты, аның мөрәҗәгатьнең яки гаризаның авторына карата нигезле шикләре 
булганда, мөрәҗәгать итүче затны билгеләү буенча гакыллы чаралар күрергә 
бурычлы. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон документлар рәвешендә 
җибәрелгән мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, аларның мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан фәкать бердәм идентификацияләү һәм аутентификацияләү 
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системасында мөрәҗәгать итүченең мәҗбүри авторлаштырылуын күздә тотучы 
мәгълүмат-коммуникация технологияләре чараларыннан файдаланып 
җибәрелгән булуы шарты белән генә, планнан тыш тикшерү үткәрү өчен нигез 
булып хезмәт итә ала. 

Шушы Регламентның 2.14 пунктында күрсәтелгән фактлар турында 
мөрәҗәгатьләрне һәм гаризаларны, мәгълүматларны карап тикшергәндә элегрәк 
килгән, охшаш мөрәҗәгатьләрне һәм гаризаларны, мәгълүматларны карап 
тикшерү нәтиҗәләре, шулай ук тиешле юридик затларга, шәхси эшкуарларга 
карата элегрәк үткәрелгән контрольлек чараларының нәтиҗәләре исәпкә 
алынырга тиеш. 

Инспекция башлыгы, Инспекция башлыгы урынбасары карары буенча, 
әгәр тиешле тикшерүне башлаганнан соң, аны оештыру өчен нигез булган 
мөрәҗәгатьнең яки гаризаның аноним булуы ачыкланса, яисә мөрәҗәгатьтә яки 
гаризада белә торып ялган белешмәләр булуы ачыкланса, тикшерү туктатыла. 

Инспекция, әгәр гаризаларда, мөрәҗәгатьләрдә белә торып ялган 
белешмәләр күрсәтелсә, гражданиннан, шул исәптән юридик заттан, шәхси 
эшкуарлардан, аталган затлардан килгән гаризаларны, мөрәҗәгатьләрне карап 
тикшерүгә бәйле рәвештә Инспекция тарафыннан тотылган чыгымнарны 
түләттерү турында судка шикаять белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы.»; 

5.57 пунктның өченче абзацында «техник регламентларның» сүзләрен 
төшереп калдырырга; 

Регламентка кушымталарда: 
 
1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татарстан Республикасы  
Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясе тарафыннан Татарстан 
Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру 
буенча дәүләт функциясен үтәүнең 
административ регламентына 1 нче 
кушымта 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи 

затлары исемлеге* 
 
1. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 

башлыгы; 
2. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 

башлыгының беренче урынбасары; 
3. Инспекциянең территориаль органнары җитәкчеләре һәм җитәкчеләрнең 

урынбасарлары; 
4. Инспекциянең территориаль органнары бүлекләре башлыклары; 
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5. Консультантлар, әйдәп баручы белгечләр – экспертлар, 2 разрядлы 
өлкән белгечләр, 3 разрядлы өлкән белгечләр, өлкән белгечләр, 1 категория 
белгечләре. 

 
* Исемлектә күрсәтелгән Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге инспекциясе вазыйфаи затлары Административ хокук бозулар 
турында РФ кодексының 28.3 статьясы, асылда 6.3, 8.1, 9.4, 9.5, 9.5.1 статьялар 
(капиталь төзелеш объектларын төзүне, үзгәртеп коруны гамәлгә ашыручы 
затлар тарафыннан кылынган административ хокук бозулар өлешендә) буенча, 
Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 9.16 статьясының 3 
өлеше, 14.44 статьясы, 19.4 статьясының 1 өлеше, 19.5 статьясының 6 һәм 15 
өлешләре, 19.6, 19.7 һәм 19.33 статьялары, 20.4 статьясының 1, 2, 6, 6.1 һәм 9 
өлешләре, 20.25 статьясының 1 өлеше буенча беркетмәләр төзергә хокуклы.»; 

 
3 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 
тарафыннан Татарстан 
Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәүнең административ 
регламентына 3 нче кушымта 
(үрнәк формасы) 

 
 Эш номеры: _______________                                     Нөсхә: ____________ 
 

КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫН ТӨЗҮНЕ, ҮЗГӘРТЕП КОРУНЫ 
БАШЛАУ ТУРЫНДА № _____ ХӘБӘРЛӘМӘ 

 
 ___________________                                                        «___»_________ 20__ ел. 
 (төзү урыны) 

 1. Төзүче оешма, техник заказчы 
_____________________________________________________________________ 

(төзүче оешманың, техник заказчының атамасы 
________________________________________________________________________________ 

(техник заказчы булганда), дәүләт теркәвенә алу турында 
_________________________________________________________________________________ 

таныклык номеры һәм бирелү датасы, ОГРН, ИНН, почта 
_________________________________________________________________________________ 

реквизитлары, телефон/факс - юридик затлар өчен; фамилия, исем, ата исеме 
_________________________________________________________________________________ 

- төзүченеке яисә техник заказчыныкы, паспорт белешмәләре, 
____________________________________________________________________ 

яшәгән урыны, телефон/факс - физик затлар өчен) 
2. Капиталь төзелеш объекты 
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_____________________________________________________________________ 
                                                                             
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының проект документациясе нигезендәге атамасы, 
_____________________________________________________________________ 

кыскача проект сыйфатламалары, төзү, үзгәртеп кору этабына, мәдәни 
 _____________________________________________________________________ 

мирас объектын саклау буенча мондый объектның конструктив һәм ышанычлылыгы  
 _____________________________________________________________________ 
һәм куркынычсызлыгы буенча башка сыйфатламаларына кагыла торган эшләргә тасвирлама, 

_________________________________________________________________________________ 
әгәр рөхсәт төзелеш, үзгәртеп кору этабына бирелсә) 

__________________________________________________________ 
 
 3. Капиталь төзелеш объектының адресы (урнашкан урыны) 

_____________________________________________________________________                  
 _____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының почта яисә төзелә торган адресы) 
 4. Капиталь төзелеш объектын төзүгә рөхсәт_________________________                                                                

 _____________________________________________________________________ 
(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән, гамәлдә булу чоры) 

 
 5. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясы 

таләпләре нигезендә проект документациясенә уңай экспертиза бәяләмәсе 
_________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
 _____________________________________________________________________ 

 6.  Проект документациясенә дәүләт экология экспертизасы буенча уңай 
бәяләмә, әгәр капиталь төзелеш объектының проект документациясе дәүләт 
экология экспертизасын узарга тиешле булса 
__________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
 _____________________________________________________________________ 

 
 7. Төзүне, үзгәртеп коруны, мәдәни мирас объектын саклау буенча аның 

конструктив һәм ышанычлы һәм куркынычсыз булуына кагылышлы башка 
сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне башлау 
_____________________________________________________________________ 

(эшләрне башлау датасы) 
 8. Төзүне, үзгәртеп коруны, мәдәни мирас объектын саклау буенча аның 

конструктив һәм ышанычлы һәм куркынычсыз булуына кагылышлы башка 
сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне тәмамлау  
_____________________________________________________________________ 

(эшләрне тәмамлау датасы) 
 9. Шартнамә нигезендә төзүче оешма яки техник заказчы тарафыннан 

җәлеп ителүче, төзелешне гамәлгә ашыручы шәхси эшкуарлар яки юридик 
затлар исемлеге, аларның реквизитларын һәм капиталь төзелеш объектларының 
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куркынычсызлыгына йогынты ясый торган эшләрнең билгеле бер төренә яки 
төрләренә кертү турында таныклыкны һәм үзләре әгъза булып торучы 
үзкөйләнешле оешманың атамасын күрсәтеп 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 10. Әлеге хәбәрләмәгә түбәндәгеләр теркәлә: 
_____________________________________________________________________ 

(Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 52 статьясының 5 өлеше нигезендә 
хәбәрләмәгә теркәлә торган документлар) 

_____________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________ 
                           
 _____________________________________________________________________ 

 Хәбәрләмәдә күрсәтелгән белешмәләрнең дөрес булуын раслыйбыз. 
 Әлеге хәбәрләмәдә китерелгән белешмәләргә бәйле барлык үзгәрешләр 

турында үзгәрешләр барлыкка килгән вакыттан башлап өч көн эчендә 
Инспекциягә хәбәр итәргә сүз бирәбез. 

           _____________                    _________     ____________________ 
(вазыйфа)                                       (имза)                       (тулы имза) 

 М.У. 
(юридик зат булып торучы төзүче 
оешма яки техник заказчы өчен) 
 
 Алу турында тамга: 
(дәүләт төзелеш күзәтчелеге органының вазыйфаи заты тарафыннан тутырыла) 
 «___»__________ ____ ел»; 
 

4 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 
«Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 
тарафыннан Татарстан 
Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәүнең административ 
регламентына 4 нче кушымта 
(үрнәк формасы) 

   ________________________________________________________________ 
(дәүләт төзелеш күзәтчелеге органының атамасы һәм дәүләт төзелеш күзәтчелеге органы 

боерыкларын (күрсәтмәләрен) рәсмиләштерүгә карата таләпләр нигезендә бүтән  
реквизитлар) 

 
 

БОЕРЫК 



9 
 
 
 «___»_______ 20__ ел.                                                             № ________________ 
                                                _____________________ 
                                                                     (төзү урыны) 
 
Җаваплы вазыйфаи затны 
билгеләү турында 
 

Төзегәндә, үзгәртеп корганда, мәдәни мирас объектын саклау буенча 
мондый объектның конструктив һәм башка төрле ышанычлылык һәм 
куркынычсызлык сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне уздырганда төбәк 
дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру максатларында (кирәклесе астына 
сызарга) 
 _____________________________________________________________________ 

(объектның аталышы) 
 түбәндәге адреста урнашкан: 
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының почта яки төзелеш адресын күрсәтергә) 
 _____________________________________________________________________ 
                                      
Боерык бирәм: 

1. Төзегәндә, үзгәртеп корганда, мәдәни мирас объектын саклау буенча 
мондый объектның конструктив һәм башка төрле ышанычлылык һәм 
куркынычсызлык сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне уздырганда 
(кирәклесе астына сызарга) түбәндәге белгечләрне төбәк дәүләт төзелеш 
күзәтчелеген гамәлгә ашыру өчен вакаләтле булган җаваплы вазыйфаи затлар 
итеп билгеләргә: 
 _____________________________________________________________________ 

(вазыйфа, Ф.И.А., күзәтчелек төре) 
2. 

_____________________________________________________________________ 
(вазыйфа, Ф.И.А.) 

капиталь төзелеш объектын төзегәндә, үзгәртеп корганда, мәдәни мирас 
объектын саклау буенча мондый объектның конструктив һәм башка төрле 
ышанычлылык һәм куркынычсызлык сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне 
уздырганда (кирәклесен күрсәтергә)  тикшерүләр уздыру программасын эшләргә 

3. Билгеләнгән вазыйфаи затлар тикшерүләрне үзләренең вазыйфаи 
регламентлары (инструкцияләр) нигезендә түбәндәге очракларда гамәлгә 
ашыралар: 

төзүче оешмадан, техник заказчыдан яки төзүне гамәлгә ашыручы заттан 
капиталь төзелеш объектын төзи, үзгәртеп кора башлау, мәдәни мирас объектын 
саклау буенча мондый объектның конструктив һәм башка төрле ышанычлылык 
һәм куркынычсызлык сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне уздыра башлау 
турында Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 52 статьясының 5 
һәм 6 өлешләре нигезендә җибәрелгән, шулай ук бозуларны бетерү турында, 
капиталь төзелеш объектын төзүне, үзгәртеп коруны, мәдәни мирас объектын 
саклау буенча мондый объектның конструктив һәм башка төрле ышанычлылык 
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һәм куркынычсызлык сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне уздыруны 
тәмамлау турында хәбәрләмә алынганда; 

тикшерүләр программасы нигезендә; 
төзүче оешмадан, техник заказчыдан яки төзүне гамәлгә ашыручы заттан 

тикшерелергә тиешле эшләрне тәмамлау срокларының үзгәртелүе турында 
хәбәрләмә алынганда, әгәр мондый эшләрне тәмамлау срогы тикшерүләрне 
уздыру программасында күрсәтелгән срокларга туры килмәсә; 
 капиталь төзелеш объектында аварияле хәлләр барлыкка килү очраклары 
турында төзүне гамәлгә ашыручы заттан хәбәрләмә алынганда; 

 юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан зарури таләпләрнең ачыкланган 
бозуларын бетерү турында дәүләт төзелеш күзәтчелеге органы биргән 
күрсәтмәне үтәү срогы тәмамланганда; 

 дәүләт төзелеш күзәтчелеге органы җитәкчесенең (җитәкче 
урынбасарының) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе 
Хөкүмәте йөкләмәләренә туры китереп яисә прокурорның прокуратура 
органнарына килгән материаллар һәм мөрәҗәгатьләр буенча законнарның 
үтәлешенә күзәтчелек итү кысаларында планнан тыш тикшерү үткәрү турындагы 
таләбе нигезендә чыгарылган тикшерү уздыру турында боерыгы булганда; 

әгәр мондый бозулар кешеләрнең гомеренә, сәламәтлегенә, әйләнә-тирә 
мохиткә, дәүләт иминлегенә, физик һәм юридик затларның мөлкәтенә, дәүләт 
мөлкәтенә яки муниципаль мөлкәткә зыян салу куркынычын тудырса яки 
мондый зыян салынуга китереп чыгарса, капиталь төзелеш объектын төзү, 
үзгәртеп кору процессында эшләр башкарганда барлыкка килгән авария, техник 
регламентларны, бүтән норматив хокукый актларны һәм проект 
документациясен бозу турында, шул исәптән кулланыла торган төзелеш 
материалларына карата зарури таләпләрне бозулар турында, гражданнардан, шул 
исәптән шәхси эшкуарлардан, юридик затлардан мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, 
дәүләт хакимияте органнарыннан (дәүләт күзәтчелеге органы вазыйфаи 
затларыннан), җирле үзидарә органнарыннан мәгълүмат, массакүләм мәгълүмат 
чараларыннан мәгълүмат алынганда; 

 4. Төзүче оешмадан яки техник заказчыдан капиталь төзелеш объектын 
төзүне, үзгәртеп коруны, мәдәни мирас объектын саклау буенча мондый 
объектның конструктив һәм башка төрле ышанычлылык һәм куркынычсызлык 
сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне (кирәклесен күрсәтергә) тәмамлау 
турында хәбәрләмә алынганнан соң, төзелеше тәмамланган капиталь төзелеш 
объектын тикшерергә һәм капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп кору 
процессында эшләр башкаруның һәм кулланыла торган төзелеш 
материалларының, шулай ук мондый эшләрнең нәтиҗәләренең проект 
документациясе таләпләренә, шул исәптән капиталь төзелеш объектының 
энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм кулланыла торган энергетика 
ресурсларын исәпкә алу җиһазлары белән тәэмин ителү таләпләренә туры килүе 
турында бәяләмә яки мондый бәяләмәне бирүдән баш тарту турында карар 
әзерләргә. 

 5. Әлеге боерык үтәлеген тикшерүдә тотуны йөкләргә: 
_____________________________________________________________________ 

(вазыйфа, Ф.И.А.) 
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 ________________        ________________        __________________ 
      (вазыйфа)                                       (имза)                                 (тулы имза) 
 

Искәрмәләр. 
1. Һәр капиталь төзелеш объектын төзегәндә, үзгәртеп корганда дәүләт 

төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру өчен таләп ителүче вазыйфаи затлар саны 
Инспекция башлыгы (башлык урынбасары) тарафыннан билгеләнә. Капиталь 
төзелеш объектын төзегәндә, үзгәртеп корганда дәүләт төзелеш күзәтчелеген 
гамәлгә ашыру өчен бердән артык вазыйфаи зат билгеләнгәндә алар арасыннан 
җаваплы зат (төркем җитәкчесе) билгеләнә. 

2. Капиталь төзелеш объектын төзегәндә, үзгәртеп корганда дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру өчен бердән артык вазыйфаи зат 
билгеләнгәндә тикшерүләр программасы мондый затлар белән бергәләп эшләнә. 

3. Боерык үтәлешен тикшерүдә тоту вазыйфалары боерык чыгаручы зат 
карары буенча йөкләнә.»; 

 
5 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 
тарафыннан Татарстан 
Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру 
буенча дәүләт функциясен үтәүнең 
административ регламентына 5 нче 
кушымта (үрнәк формасы) 

 
ТИКШЕРҮЛӘР УЗДЫРУ ПРОГРАММАСЫ 

 
Эш №________________                                    Нөсхә ___________  
                                                           
1. Төзүче оешма, техник заказчы 

___________________________________________________________________                       
(төзүче оешманың, техник заказчының 

_________________________________________________________________________________ 
атамасы (техник заказчы булганда), дәүләт теркәвенә алу турында 

_________________________________________________________________________________ 
таныклык номеры һәм бирелү датасы, ОГРН, ИНН, почта 

_________________________________________________________________________________ 
реквизитлары, телефон/факс - юридик затлар өчен; фамилия, исем, ата исеме 

_________________________________________________________________________________ 
- төзүченеке яисә техник заказчыныкы, паспорт белешмәләре, 

_________________________________________________________________________________ 
яшәгән урыны, телефон/факс - физик затлар өчен) 

 
2. Капиталь төзелеш объекты 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының проект документациясе нигезендәге атамасы, 
_____________________________________________________________________ 

кыскача проект сыйфатламалары, төзү, үзгәртеп кору этабына, мәдәни 
 _____________________________________________________________________ 

мирас объектын саклау буенча мондый объектның конструктив һәм ышанычлылыгы  
 _____________________________________________________________________ 
һәм куркынычсызлыгы буенча башка сыйфатламаларына кагыла торган эшләргә тасвирлама, 

_________________________________________________________________________________ 
әгәр рөхсәт төзелеш, үзгәртеп кору этабына бирелсә) 

__________________________________________________________ 
 

3. Капиталь төзелеш объектының адресы (урнашкан урыны) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының почта яисә төзелә торган адресы) 
 
4. Капиталь төзелеш объектын төзүгә рөхсәт 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән, гамәлдә булу чоры) 
 
5. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясы таләпләре 
нигезендә проект документациясенә уңай экспертиза бәяләмәсе  
__________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
_____________________________________________________________________ 
 
6.  Проект документациясенә дәүләт экология экспертизасы буенча уңай 
бәяләмә, әгәр капиталь төзелеш объектының проект документациясе дәүләт 
экология экспертизасын узарга тиешле булса 
____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
                       
7. Төзүне, үзгәртеп коруны, мәдәни мирас объектын саклау буенча аның 
конструктив һәм ышанычлы һәм куркынычсыз булуына кагылышлы башка 
сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне башлау 
_____________________________________________________________________ 

(эшләрне башлау датасы) 
8. Төзүне, үзгәртеп коруны, мәдәни мирас объектын саклау буенча аның 
конструктив һәм ышанычлы һәм куркынычсыз булуына кагылышлы башка 
сыйфатламаларына кагыла торган эшләрне тәмамлау 
____________________________________________________________________ 

(эшләрне тәмамлау датасы) 
9. Тикшерүләр уздыру программасына үзгәрешләр кертү өчен нигезләр 
____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

(үзгәрешләр кертелгән очракта тутырыла) 
10) Төзелә, үзгәртеп корыла торган капиталь төзелеш объектының куркыныч 
категориясе 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(югары куркыныч/шактый куркыныч/уртача куркыныч) 
 

ТИКШЕРҮЛӘР УЗДЫРУ ПРОГРАММАСЫ 
 

№ 
п/п 

Төзелешне 
оештыру 

проектына 
туры 

китереп 
билгеләнә 

торган, 
тикшерелерг

ә тиешле 
эшләр 

исемлеге 

Һәр 
тикшер

үнең 
предме

ты 

Һәр 
тикше
рүне 

уздыру
ның 

якынча 
датасы 

Һәр 
тикшерүне 

уздыру 
буенча дәүләт 

төзелеш 
күзәтчелеге 

органы 
вазыйфаи 

затының чама 
белән сарыф 

ителгән 
вакыты 

Тикшерүләр 
программас

ында 
каралган, 

тикшерүләр
не 

уздырганда 
тапшырылы
рга тиешле 
документла

р 

Тикшерүләр 
программасында 

каралганча 
тикшерүләрне 

уздырганда 
зарури 

катнашырга 
тиешле 

вазыйфаи затлар 
яисә төзүченең, 

техник 
заказчының 

хезмәткәрләре 
яки төзүче 
оешма яки 

техник заказчы 
белән төзелгән 

шартнамә 
нигезендә 
төзелешне 

гамәлгә 
ашыручы затлар 

1 2 3 4 5 6   7 
       

 
_____________      ______________________ ____________ 
     (имза)                                      (тулы имза)                           (вазыйфа) 
 
Килештерелде: 
_____________________________                __________       _________________ 
(объект буенча дәүләт төзелеш                                        (имза)                     (тулы имза) 
күзәтчелеген гамәлгә ашыру өчен җаваплы 
зат билгеләү турында боерык үтәлеше өчен 
җаваплы итеп билгеләнгән зат) 
 
 
Тикшерүләр уздыру программасының бер нөсхәсен алдым: 
(төзүче оешманың яисә техник заказчының вәкиле тарафыннан вәкиллек турында документ 
реквизитларын күрсәтеп тутырыла) 
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«___»______________ 20__ ел. 
___________                        _____________  ________________________________ 
     (вазыйфа)                                       (имза)                                                (тулы имза)»; 

 
 6 нчы кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 
тарафыннан Татарстан 
Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру 
буенча дәүләт функциясен үтәүнең 
административ регламентына 6 нчы 
кушымта (үрнәк формасы) 

 
КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫН ТӨЗЕГӘНДӘ, ҮЗГӘРТЕП КОРГАНДА 

ТИКШЕРЕЛЕРГӘ ТИЕШЛЕ ЭШЛӘРНЕ ТӨГӘЛЛӘҮ СРОКЛАРЫ ТУРЫНДА 
№_______ ХӘБӘРЛӘМӘ 

 
 ________________________________________________________________ 

(дәүләт төзелеш күзәтчелеге органы биргән эш номеры) 
 ___________________                                                        «___»_________ 20__ ел. 
          (төзү урыны) 
 
 1. Төзүче оешма, техник заказчы 

___________________________________________________________________                       
(төзүче оешманың, техник заказчының 

_________________________________________________________________________________ 
атамасы (техник заказчы булганда), дәүләт теркәвенә алу турында 

_________________________________________________________________________________ 
таныклык номеры һәм бирелү датасы, ОГРН, ИНН, почта 

_________________________________________________________________________________ 
реквизитлары, телефон/факс - юридик затлар өчен; фамилия, исем, ата исеме 

_________________________________________________________________________________ 
- төзүченеке яисә техник заказчыныкы, паспорт белешмәләре, 

_________________________________________________________________________________ 
яшәгән урыны, телефон/факс - физик затлар өчен) 

 
2. Капиталь төзелеш объекты 
_____________________________________________________________________ 
                                                                             
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының проект документациясе нигезендәге атамасы, 
_____________________________________________________________________ 

кыскача проект сыйфатламалары, төзү, үзгәртеп кору этабына, мәдәни 
 _____________________________________________________________________ 

мирас объектын саклау буенча мондый объектның конструктив һәм ышанычлылыгы  
 _____________________________________________________________________ 
һәм куркынычсызлыгы буенча башка сыйфатламаларына кагыла торган эшләргә тасвирлама, 
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_________________________________________________________________________________ 

әгәр рөхсәт төзелеш, үзгәртеп кору этабына бирелсә) 
__________________________________________________________ 

 
3. Капиталь төзелеш объектының адресы (урнашкан урыны) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының почта яисә төзелә торган адресы) 
 4. Капиталь төзелеш объектын төзүгә рөхсәт_______________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән, гамәлдә булу чоры) 
 
5. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясы таләпләре 
нигезендә проект документациясенә уңай экспертиза бәяләмәсе 
_____________________________________________________________________ 
                                  (номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
 6.  Проект документациясенә дәүләт экология экспертизасы буенча уңай 
бәяләмә, әгәр капиталь төзелеш объектының проект документациясе дәүләт 
экология экспертизасын узарга тиешле булса 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
 7. Тикшерелергә тиешле эшләрнең атамалары һәм аларны төгәлләү датасы 
_____________________________________________________________________ 

(атама, эшләрне төгәлләү датасы) 
 _______________________________     _________   _____________________ 
(төзүне, үзгәртеп коруны башкаручы                   (имза)                          (тулы имза) 
затның вазыйфасы) 
      М.У. 
 (төзүне гамәлгә ашыручы, юридик зат, 
шәхси эшкуар булып торучы зат өчен) 
 ________________________________      _______   ____________________  
(төзүне оешмадан яки техник заказчыдан                 (имза)                (тулы имза) 
затның вазыйфасы) 
 
      М.У. 
(төзүче оешма яки юридик зат, шәхси 
эшкуар булып торучы техник заказчы өчен) 
 Танышып чыгу турында тамга: 
 (шартнамә нигезендә төзелешне гамәлгә ашыручы зат тарафыннан хәбәрләмә җибәрелгәндә, 
төзүче оешманың яки техник заказчының вазыйфаи заты тарафыннан тутырыла) 
 «___»________ 20__ ел 
 _____________      ________________    ______________________ 
   (вазыйфа)                                       (имза)                       (тулы имза)»; 

 
7 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 
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тарафыннан Татарстан 
Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәүнең административ 
регламентына 7 нче кушымта 
(үрнәк формасы) 

 
КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫН ТӨЗЕГӘНДӘ,  

ҮЗГӘРТЕП КОРГАНДА АВАРИЯЛЕ ХӘЛ БАРЛЫККА КИЛҮЕ  
ТУРЫНДА №_______ ХӘБӘРЛӘМӘ 

 
 _____________________________________________________________________ 

(дәүләт төзелеш күзәтчелеге органы биргән эш номеры) 
 ___________________                                                        «___»_________ 20__ ел. 
           (төзү урыны) 
 
 1. Төзүче оешма, техник заказчы 

___________________________________________________________________                       
(төзүче оешманың, техник заказчының 

_________________________________________________________________________________ 
атамасы (техник заказчы булганда), дәүләт теркәвенә алу турында 

_________________________________________________________________________________ 
таныклык номеры һәм бирелү датасы, ОГРН, ИНН, почта 

_________________________________________________________________________________ 
реквизитлары, телефон/факс - юридик затлар өчен; фамилия, исем, ата исеме 

_________________________________________________________________________________ 
- төзүченеке яисә техник заказчыныкы, паспорт белешмәләре, 

_________________________________________________________________________________ 
яшәгән урыны, телефон/факс - физик затлар өчен) 

 
2. Капиталь төзелеш объекты 
_____________________________________________________________________ 
                                                                             
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының проект документациясе нигезендәге атамасы, 
_____________________________________________________________________ 

кыскача проект сыйфатламалары, төзү, үзгәртеп кору этабына, мәдәни 
 _____________________________________________________________________ 

мирас объектын саклау буенча мондый объектның конструктив һәм ышанычлылыгы  
 _____________________________________________________________________ 
һәм куркынычсызлыгы буенча башка сыйфатламаларына кагыла торган эшләргә тасвирлама, 

_________________________________________________________________________________ 
әгәр рөхсәт төзелеш, үзгәртеп кору этабына бирелсә) 

__________________________________________________________ 
 

3. Капиталь төзелеш объектының адресы (урнашкан урыны) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



17 
 

(капиталь төзелеш объектының почта яисә төзелә торган адресы) 
 4. Капиталь төзелеш объектын төзүгә рөхсәт 
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән, гамәлдә булу чоры) 
 5. Проект документациясенә уңай экспертиза бәяләмәсе   
 _____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
 6.  Проект документациясенә дәүләт экология экспертизасы буенча уңай 
бәяләмә, әгәр капиталь төзелеш объектының проект документациясе дәүләт 
экология экспертизасын узарга тиешле булса  
 _____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
 7. Аварияле вәзгыятьне тасвирлау 
____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _________________________               ___________    ____________________ 
(төзүне, үзгәртеп коруны гамәлгә                            (имза)                  (тулы имза) 
ашыручы затның вазыйфасы) 
 
 
      М.У. 
(төзүне гамәлгә ашыручы, юридик зат, 
шәхси эшкуар булып торучы зат өчен) 
 ______________________                         _______________  _______________ 
(төзүне оешмадан яки техник заказчыдан                 (имза)                               (тулы имза) 
затның вазыйфасы) 
      М.У. 
 (төзүче оешма яки юридик зат, шәхси 
эшкуар булып торучы техник заказчы 
өчен)»;  

 
14 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 
тарафыннан Татарстан 
Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәүнең административ 
регламентына 14 нче кушымта 
(үрнәк формасы) 

 
КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЛАРЫН ТӨЗЕГӘНДӘ, ҮЗГӘРТЕП 

КОРГАНДА БОЗУЛАРНЫ БЕТЕРҮ ТУРЫНДА  
№ _______ ХӘБӘРЛӘМӘ 
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 ЭШ № _______________________ 
 (Инспекция тарафыннан бирелгән эш номеры) 
 ___________________                                                        «___»_________ 20__ ел. 
 (төзү урыны) 
 
1. Төзүче оешма, техник заказчы 

___________________________________________________________________                       
(төзүче оешманың, техник заказчының 

_________________________________________________________________________________ 
атамасы (техник заказчы булганда), дәүләт теркәвенә алу турында 

_________________________________________________________________________________ 
таныклык номеры һәм бирелү датасы, ОГРН, ИНН, почта 

_________________________________________________________________________________ 
реквизитлары, телефон/факс - юридик затлар өчен; фамилия, исем, ата исеме 

_________________________________________________________________________________ 
- төзүченеке яисә техник заказчыныкы, паспорт белешмәләре, 

_________________________________________________________________________________ 
яшәгән урыны, телефон/факс - физик затлар өчен) 

 
2. Капиталь төзелеш объекты 
_____________________________________________________________________ 
                                                                             
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының проект документациясе нигезендәге атамасы, 
_____________________________________________________________________ 

кыскача проект сыйфатламалары, төзү, үзгәртеп кору этабына, мәдәни 
 _____________________________________________________________________ 

мирас объектын саклау буенча мондый объектның конструктив һәм ышанычлылыгы  
 _____________________________________________________________________ 
һәм куркынычсызлыгы буенча башка сыйфатламаларына кагыла торган эшләргә тасвирлама, 

_________________________________________________________________________________ 
әгәр рөхсәт төзелеш, үзгәртеп кору этабына бирелсә) 

__________________________________________________________ 
 

3. Капиталь төзелеш объектының адресы (урнашкан урыны) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының почта яисә төзелә торган адресы) 
 4. Капиталь төзелеш объектын төзүгә рөхсәт 
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән, гамәлдә булу чоры) 
5.  Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясы таләпләре 
нигезендә проект документациясенә уңай экспертиза бәяләмәсе 
__________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
 _____________________________________________________________________ 
6.  Проект документациясенә дәүләт экология экспертизасы буенча уңай 
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бәяләмә, әгәр капиталь төзелеш объектының проект документациясе дәүләт 
экология экспертизасын узарга тиешле булса  
_____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
7. Бозу төре 
_____________________________________________________________________ 

(бозуга тасвирлама, бозуны бетерү турында күрсәтмә номеры һәм аны бирү датасы) 
 _____________________________________________________________________ 
8. Күрсәтмә нигезендә бозуны бетерү датасы ______________________________     
                                                                (дата) 
9. Бозуны бетерүнең фактик датасы ______________________________________ 
                                                                                               (дата) 
10. Кушымталар ________ биттә: 
 _____________________________________________________________________ 

(әлеге хәбәрләмәгә теркәлә торган, бозуның бетерелүе турында раслаучы документлар 
исемлеге) 

_____________________________________________________________________ 
                ________________                _________         ___________________ 

(вазыйфа)                                       (имза)                       (тулы имза) 
      М.У. 
(төзүче оешма, техник заказчы, юридик зат 
булып торучы төзелешне гамәлгә ашыручы 
зат өчен) 
 
 Танышып чыгу турында тамга: 
_____________________________________________________________________ 

(шартнамә нигезендә төзелешне гамәлгә ашыручы зат тарафыннан хәбәрләмә җибәрелгәндә, 
төзүче оешманың яки техник заказчының вазыйфаи заты тарафыннан тутырыла) 

 _____________________        _______        ___________________ 
       (вазыйфа)                                       (имза)                       (тулы имза) 
 «___»________ 20__ ел»; 

 
16 нчы кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 
тарафыннан Татарстан 
Республикасында төбәк дәүләт 
төзелеш күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру буенча дәүләт функциясен 
үтәүнең административ 
регламентына 16 нчы кушымта 
(үрнәк формасы) 

 
 

КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫН ТӨЗҮНЕ, ҮЗГӘРТЕП КОРУНЫ 
ТӘМАМЛАУ ТУРЫНДА № _____ ХӘБӘРЛӘМӘ 

 ________________________________________________________________ 
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(дәүләт төзелеш күзәтчелеге органы биргән эш номеры) 
 
 ___________________                                                        «___»_________ 20__ ел. 
               (төзү урыны) 
 
1. Төзүче оешма, техник заказчы 

___________________________________________________________________                       
(төзүче оешманың, техник заказчының 

_________________________________________________________________________________ 
атамасы (техник заказчы булганда), дәүләт теркәвенә алу турында 

_________________________________________________________________________________ 
таныклык номеры һәм бирелү датасы, ОГРН, ИНН, почта 

_________________________________________________________________________________ 
реквизитлары, телефон/факс - юридик затлар өчен; фамилия, исем, ата исеме 

_________________________________________________________________________________ 
- төзүченеке яисә техник заказчыныкы, паспорт белешмәләре, 

_________________________________________________________________________________ 
яшәгән урыны, телефон/факс - физик затлар өчен) 

2. Капиталь төзелеш объекты 
_____________________________________________________________________ 
                                                                             
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының проект документациясе нигезендәге атамасы, 
_____________________________________________________________________ 

кыскача проект сыйфатламалары, төзү, үзгәртеп кору этабына, мәдәни 
 _____________________________________________________________________ 

мирас объектын саклау буенча мондый объектның конструктив һәм ышанычлылыгы  
 _____________________________________________________________________ 
һәм куркынычсызлыгы буенча башка сыйфатламаларына кагыла торган эшләргә тасвирлама, 

_________________________________________________________________________________ 
әгәр рөхсәт төзелеш, үзгәртеп кору этабына бирелсә) 

__________________________________________________________ 
 

3. Капиталь төзелеш объектының адресы (урнашкан урыны) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(капиталь төзелеш объектының почта яисә төзелә торган адресы) 
 4. Капиталь төзелеш объектын төзүгә рөхсәт 
_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән, гамәлдә булу чоры) 
5. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясы таләпләре 
нигезендә проект документациясенә уңай экспертиза бәяләмәсе 
_____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
_____________________________________________________________________ 
6.  Проект документациясенә дәүләт экология экспертизасы буенча уңай 
бәяләмә, әгәр капиталь төзелеш объектының проект документациясе дәүләт 
экология экспертизасын узарга тиешле булса  
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 _____________________________________________________________________ 

(номеры һәм бирелү датасы, кем тарафыннан бирелгән) 
7. Төзүне, үзгәртеп коруны башлау ______________________________________                              
                                                                                  (эшләрне башлау датасы) 
8. Төзүне, үзгәртеп коруны тәмамлау __________________________________ 
                                                                                      (эшләрне тәмамлау датасы) 
Әлеге хәбәрләмә капиталь төзелеш объектын төзүне, үзгәртеп коруны, мәдәни 
мирас объектын саклау буенчамондый объектның конструктив һәм башка 
ышанычлылык һәм куркынычсызлык сыйфатламаларына кагыла торган 
эшләрне, капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп кору процессында эшләр 
башкаруның һәм кулланыла торган төзелеш материалларының, шулай ук 
мондый эшләрнең нәтиҗәләренең техник регламентларның, проект 
документациясе таләпләренә, шул исәптән капиталь төзелеш объектының 
энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм кулланыла торган энергетика 
ресурсларын исәпкә алу җиһазлары белән тәэмин ителү таләпләренә туры 
килүенә кагылышлы барлык бозуларны бетерүнең фактта тәмамлануын раслый. 
 _______________________            ____________          _______________________ 
 (төзүче оешма яки техник заказчы                (имза)                                  (тулы имза) 
затының вазыйфасы) 
 
           М.У. 
(төзүче оешма яки юридик зат булып 
торучы техник заказчы өчен)». 

 
 
 
 

 


