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«Торак-коммуналь хуҗалыгы һәм 

төзелеш үзәге» акционерлык 

җәмгыяте ихтыяҗлары өчен 

товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып 

алу турындагы нигезләмәне яңа 

редакциядә раслау турында 

 

«Торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзелеш үзәге» акционерлык 

җәмгыяте ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу турындагы 

нигезләмәне «Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу турында» 2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ 

номерлы Федераль закон таләпләренә туры китерү максатларында 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

  1. "Торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзелеш үзәге" акционерлык җәмгыяте 

ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу турындагы 

Нигезләмәне (алга таба – Нигезләмә) яңа редакциядә расларга. 

 

2. “Торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзелеш үзәге" акционерлык җәмгыятенең 

барлык структур бүлекчәләренә әлеге Нигезләмәгә таянып эш итәргә. 

  

3. Әлеге Нигезләмәне бердәм мәгълүмат системасының закупкалар буенча 

рәсми сайтында бастырып чыгарырга www.zakupki.gov.ru. 

 

 

4. “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карарын үз көчен югалткан дип танырга: 

 «Лениногорск муниципаль районы «Торак-коммуналь хуҗалыгы һәм 

төзелеш мәгълүмат ресурслары үзәге» ААҖ ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр, 

хезмәтләр сатып алу турындагы нигезләмәне раслау хакында 2015 елның, 9 

апреле, 83 нче карары; 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


  “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2015 елның 9 апрелендәге 83 номерлы карары белән расланган 

“Лениногорск муниципаль районы «Торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзелеш 

мәгълүмат ресурслары үзәге» ААҖ ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр, 

хезмәтләр сатып алу турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

хакында 2015 елның 6 июньдәге, 164 нче карары»; 

 

 

“Торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзелеш үзәге” акционерлык җәмгыяте 

ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алу, эшләр, хезмәтләр күрсәтү турындагы 

Нигезләмәне яңа редакциядә раслау турында" 2018 елның 2 июльдәге 858 нче 

карары. 

 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад 

буенча беренче урынбасары З. Г. Михайловка йөкләргә. 

  

 

 

 

 

Җитәкче                                                                                      Н.Р. Залаков 
 

Ф.М. Фәрхетдинов 

5-76-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



кушымта 

 

“Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 28 

гыйнвардагы 53нче номерлы 

карарына карарына 

 

"Торак-коммуналь хуҗалыгы һәм төзелеш үзәге" АҖ сатып алу турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү  

(2018 елның 3 августындагы 342-ФЗ номерлы Федераль закон белән кертелгән үзгәрешләр белән бәйле) 

Исемлеге  

 
 

№ Пункт Элекке редакция Яңа редакция 

1 5.6   5.6.32 һәм 5.6.33 пунктлары белән тулыландырылган: 

5.6.32. Архитектура, шәһәр төзелеше яки бакча-парк сәнгате әсәрләрен һәм (яки) 

аның нигезендә эшләнмәләрне булдыру максатларында товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашырганда, капиталь төзелеш объектларының 

проект документлары нигезендә шартнамә шартларын үз эченә алырга тиеш: 

1) мондый килешүне үтәү барышында төзелгән архитектура, шәһәр төзелеше яки 

бакча-парк сәнгате әсәрен әлеге әсәр нигезендә капиталь төзелеш объектының проект 

документларын эшләү юлы белән, шулай ук архитектура, шәһәр төзелеше яки бакча-

парк сәнгате әсәрләрен гамәлгә ашыру хокукы  заказ бирүчегә бирелә; 

 2) заказ бирүче архитектура, шәһәр төзелеше яки бакча-парк сәнгате әсәрләре 

нигезендә эшләнгән капиталь төзелеш объектының проект документларыннан  

архитектура, шәһәр төзелеше яки бакча-парк сәнгате әсәрләренең авторы белән 

килештермичә  күп тапкыр файдалану хокукына ия. 

Архитектура, шәһәр төзелеше яки бакча-парк сәнгате әсәрләре авторы заказ 

бирүчедән проект документларыннан, тәэминатчыларны (подрядчыларны, 

башкаручыларны) билгеләүнең конкурент алымнарын кулланмыйча, мондый проект 

документларын эшләү хокукын таләп итәргә хокуклы түгел.  



№ Пункт Элекке редакция Яңа редакция 

5.6.33.  Проект һәм (яки) эзләнү эшләрен башкару предметы булып торган килешүдә 

проект һәм (яки) эзләнү эшләрен башкару нәтиҗәләрен кабул итү датасыннан 

башкарылган проект һәм (яки) эзләнү эшләре нәтиҗәләренә аерым хокукларга заказ 

бирүче ия булырга тиеш, дигән шарт булырга тиеш.  

 Россия Федерациясе Гражданнар кодексы нигезендә проект һәм (яки) тикшеренү 

эшләрен башкару, проект документлары һәм (яки) инженерлык эзләнүләре 

нәтиҗәләрен үз эченә алган документ предметы булып торган килешү буенча 

башкарылган эш нәтиҗәсе булып тора. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше 

кодексы нигезендә проект документларына һәм (яки) инженерлык эзләнүләре 

нәтиҗәләренә экспертиза үткәрү мәҗбүри булган очрата, проект документациясе һәм 

(яки) инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләрен үз эченә алган документ проект 

документларына һәм (яки) инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә экспертиза уңай 

бәяләмә булган очракта таныла мондый килешү буенча башкарылган проект һәм 

(яки) эзләнү эшләре нәтиҗәсе булып санала. 
 

 

_____________________________________________________ 

 


