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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасында 

Дәүләт торак күзәтчелеге турында»  

2011 ел, 26 декабрь, 1068 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасында 

Дәүләт торак инспекциясе турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында Дәүләт торак күзәтчелеге турында» 2011 ел, 26 декабрь, 1068 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 8 сентябрь, 759 нчы; 

2013 ел, 20 апрель, 272 нче; 2013 ел, 3 июль, 468 нче; 2013 ел, 18 декабрь, 1002 нче; 

2014 ел, 30 октябрь, 823 нче; 2016 ел, 16 сентябрь, 647 нче; 2017 ел, 2 август, 539 нчы; 

2018 ел, 11 гыйнвар, 2 нче; 2018 ел, 9 апрель, 218 нче; 2018 ел, 24 август, 706 нчы; 

2018 ел, 4 октябрь, 904 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Татарстан Республикасында Дәүләт торак инспекциясе турындагы ни-

гезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.6 нчы пунктта: 

«а» пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«күпфатирлы йорт белән идарә итү ысулын сайлау, торак урынны карап тоткан 

өчен түләү күләмен билгеләү турында карар кабул итмәгән торак урыннары 

милекчеләре өчен торак урынны карап тоткан өчен түләү күләменең нигезлелегенә 

һәм мондый түләү күләменә үзгәреш кертүнең иң чик индексларын үтәүгә; 
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торак-коммуналь хуҗалыкның дәүләт мәгълүмат системасында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә мәгълүмат урнаштыру тәртибенә.»; 

түбәндәге эчтәлекле «а(1)» пунктчасын өстәргә: 

«а(1)» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йорттагы гомуми милек 

белән идарә итү, аны карап тоту һәм ремонтлау буенча тиешле сыйфатта булмаган 

һәм (яки) билгеләнгән дәвамлылыктан озаграк туктатып торып хезмәтләр күрсәткән 

һәм эшләр башкарган очракта, Күпфатирлы йорттагы гомуми мөлкәтне карап тоту 

кагыйдәләрен һәм Торак урынны карап тоткан өчен түләү күләменә үзгәреш кертү 

кагыйдәләрен раслау турында» 2006 ел, 13 август, 491 нче карары белән расланган 

күпфатирлы йорттагы гомуми милек белән идарә итү, аны карап тоту һәм ремонтлау 

буенча тиешле сыйфатта булмаган һәм (яки) билгеләнгән дәвамлылыктан озаграк 

туктатып торып хезмәтләр күрсәткән һәм эшләр башкарган очракта, Күпфатирлы 

йорттагы гомуми мөлкәтне карап тоту кагыйдәләре һәм Торак урынны карап тоткан 

өчен түләү күләменә үзгәреш кертү кагыйдәләре, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Күпфатирлы йортлардагы һәм торак йортлардагы бүлмәләр милекчеләренә һәм 

алардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү турында» 2011 ел, 6 май, 

354 нче карары белән расланган Күпфатирлы йортлардагы һәм торак йортлардагы 

бүлмәләр милекчеләренә һәм алардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр 

күрсәтү кагыйдәләре таләпләре.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                        А.В.Песошин 


