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201 номерлы боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасы Дәүләт торак 
инспекциясе тарафыннан күпфатирлы йортлар 
белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлеген лицензия контрольлегендә тоту 
буенча дәүләт функциясен үтәүнең 
административ регламентына үзгәрешләр 
кертү хакында 
 

 

 
Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең норматив хокукый 

актларын Россия Федерациясе законнарына туры китерү максатларында боерык 
бирәм: 

 
1. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең 2014 елның 17 

декабрендәге 201 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Дәүләт торак 
инспекциясенең 2015 елның 09 октябрендәге 480 номерлы, 2018 елның 29 маендагы 
189 номерлы боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган 
Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан күпфатирлы 
йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген лицензия контрольлегендә 
тоту буенча дәүләт функциясен үтәүнең административ регламентына (алга таба – 
Регламент) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 
1.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«1.3. Дәүләт функциясенең үтәлеше түбәндәгеләр белән җайга салына: 
Россия Федерациясе Конституциясе (Россия Федерациясе законнары 

җыентыгы, 2014, № 31, 4398 ст.); 
Россия Федерациясе Граждан кодексы (алга таба – РФ Гражданлык 

кодексы)(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 1994, № 32, 3301 ст.) 
Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы (алга 

таба – РФ КоАП) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2002, № 1, 1 ст.); 
Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба – РФ Торак кодексы) (Россия 

Федерациясе законнары җыентыгы, 2005, № 1, 14 ст.); 
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«Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 
турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 59-ФЗ 
номерлы федераль закон)(Российская газета, 2006, 11 май, кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 
турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 
294-ФЗ номерлы федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2008, 
№ 52, 6249 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 210-ФЗ 
номерлы федераль закон), (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, № 31, 
4179 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Аерым эшчәнлек төрләрен лицензияләү турында» 2011 елның 4 маендагы  
99-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 99-ФЗ номерлы федераль закон) (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2011, № 19, 2716 ст., кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе гражданины 
паспорты турында нигезләмә, Россия Федерациясе гражданины паспортының бланк 
үрнәген һәм тасвирламасын раслау турында» 1997 елның 8 июлендәге 828 номерлы 
карары (алга таба – 828 номерлы карар) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
1997, № 28, 3444 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортта уртак мөлкәтне карап 
тоту кагыйдәләрен һәм күпфатирлы йортта уртак мөлкәт белән эш итү, аны карап 
тоту һәм ремонтлау буенча тиешсез сыйфатта һәм (яисә) билгеләнгән озынлыгын 
артып китүче өзеклекләр белән хезмәтләр күрсәтелгән һәм эшләр башкарылган 
очракта торак урынны карап тоту өчен түләү күләмен үзгәрү кагыйдәләрен раслау 
турында» 2006 елның 13 августындагы 491 номерлы карары (алга таба – РФ 
Хөкүмәтенең 491 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
2006, № 34, 3680 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары 
һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан юридик затларга һәм шәхси 
эшкуарларга планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү кагыйдәләрен 
раслау турында» 2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары (алга таба – РФ 
Хөкүмәтенең 489 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
2010, № 28, 3706 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Ведомствоара электрон хезмәттәшлекнең 
бердәм системасы турында» 2010 елның 8 сентябрендәге 697 номерлы карары 
(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, № 38, 4823 ст., кертелгән 
үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортлар белән идарә итү 
өлкәсендә эшчәнлек башкаручы оешмалар тарафыннан мәгълүмат ачу стандартын 
раслау турында» 2010 елның 23 сентябрендәге 731 номерлы карары (алга таба – 731 
номерлы карар) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, № 40, 5064 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортларда һәм торак 
йортларда милекчеләргә һәм биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр 
күрсәтү турында» 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы карары (алга таба – РФ 
Хөкүмәтенең 354 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
2011, № 22, 3168 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Лицензиянең үрнәк рәвешен раслау 
турында» 2011 елның 6 октябрендәге 826 номерлы карары (алга таба – 826 номерлы 
карар) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2011, № 42, 5924 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 14 маендагы 410 номерлы 
карары белән расланган Газ белән тәэмин итү буенча коммуналь хезмәт 
күрсәтелгәндә йорт эче һәм фатир эче газ җайланмаларыннан файдаланганда һәм 
аларны карап тотканда куркынычсызлык тәэмин итү өлешендә газдан файдалану 
кагыйдәләре (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 410 номерлы карары белән расланган 
Кагыйдәләр) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2013, № 21, 2648 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 15 маендагы 416 номерлы 
карары белән расланган Күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшчәнлекне 
гамәлгә ашыру кагыйдәләре (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 416 номерлы карары 
белән расланган Кагыйдәләр) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2013,              
№ 21, 2652 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 28 октябрендәге 1110 номерлы 
карары белән расланган Күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлеген лицензияләү турында нигезләмә (алга таба – Күпфатирлы йортлар белән 
идарә итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген лицензияләү турында нигезләмә) (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2014, № 44, 6074 ст., кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләрнең бердәм реестрын 
формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре турында» 2015 елның 28 апрелендәге 
415 номерлы карары (алга таба – РФ Хөкүмәтенең № 415 карары) (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2015, № 19, 2825 ст., кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләр оештырганда һәм үткәргәндә 
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында дәүләт контроле (күзәтчелеге) 
органнары, муниципаль контроль органнары тарафыннан документларга һәм (яисә) 
мәгълүматларга, шул исәптән электрон рәвештә, шушы документлар һәм (яисә) 
мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт органнарына, җирле үзидарә 
органнарына яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына буйсынучы 
оешмаларга гарызнамәләр җибәрү һәм аларны түләүсез нигездә алу турында» 2016 
елның 18 апрелендәге 323 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары 
җыентыгы, 2016 № 17, 2418 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроленең (күзәтчелегенең) 
аерым төрләрен оештырганда куркыныч-юнәлешле якын килүне куллану һәм Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2016 
елның 17 августындагы 806 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары 
җыентыгы, 2016, № 35, 5326 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Зарури таләпләрне бозуның ярамаганлыгы 
турында кисәтүләр төзү һәм җибәрү, юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан 
мондый кисәтүләргә ризасызлыклар бирү һәм аларны карап тикшерү, мондый 
кисәтүне үтәү турында хәбәр итү кагыйдәләрен раслау турында» 2017 елның 10 
февралендәге 166 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
2017, № 8, 1239 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 24 июнендәге 743 номерлы 
карары белән расланган Метрополитеннардагы эскалаторлардан тыш, Лифтлардан, 
инвалидларны күтәртү платформаларыннан, пассажир конвейерларыннан (хәрәкәт 
итүче җәяүле юлларыннан) куркынычсыз файдалануны һәм аларны карап тотуны 
оештыру кагыйдәләре (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 743 номерлы карары белән 
расланган Кагыйдәләр) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2017, № 27, 
4044 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләрне оештырганда һәм 
үткәргәндә дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль 
органнары тарафыннан ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында шушы 
документлар һәм (яки) мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт органнарыннан, 
җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарына яки җирле үзидарә 
органнарына буйсынучы оешмалардан сорала һәм алына торган документлар һәм 
(яки) мәгълүматлар исемлеген раслау турында» 2016 елның 19 апрелендәге 724-р 
номерлы боерыгы (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 724-р номерлы 
боерыгы) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2016, № 18, 2647 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь комплекс буенча дәүләт 
комитетының «Торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләрен һәм 
нормаларын раслау турында» 2003 елның 27 сентябрендәге 170 номерлы карары 
(алга таба – Россия Дәүләт төзелеш комитетының 170 номерлы карары) (Российская 
газета, 2003, 3 ноябрь); 
         Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының «Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 
һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 
294-ФЗ номерлы Федераль законны тормышка ашыру хакында» 2009 елның 27 
мартындагы 93 боерыгы (Законность, № 5, 2009, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 
алып); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 
һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» федераль закон 
нигезләмәләрен тормышка ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 
номерлы боерыгы (алга таба – Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141 
номерлы боерыгы) (Российская газета, 2009, 14 май, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 
алып); 

Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының «Россия Федерациясе Эчке 
эшләр министрлыгының хөкем ителү һәм (яки) җинаятьчел эзәрлекләү факты булу 
(булмау) турында яисә җинаятьчел эзәрлекләүне туктату турында белешмәләр бирү 
буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында» 
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2011 елның 7 ноябрендәге 1121 номерлы боерыгы (Российская газета, 2012, 11 
гыйнвар, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федераль салым хезмәтенең «Юридик затларның бердәм дәүләт 
реестрына юридик затлар турында үзгәрешләр кертү турында гариза рәвешен, аны 
рәсмиләштерүгә карата таләпләрне, шулай ук мондый гариза нигезендә Юридик 
затларның бердәм дәүләт реестрына язу теркәү фактын раслый торган документның 
рәвешен һәм эчтәлеген раслау турында» 2014 елның 9 июнендәге ММВ-7-14/316@ 
номерлы боерыгы (Российская газета, 2014, 27 июнь, кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

Россия Федераль салым хезмәтенең «Квалификациясе алынган затлар 
реестрында булган белешмәләрне бирү тәртибен, квалификациясе алынган затлар 
реестрыннан өземтә һәм соралучы мәгълүматның булмавы турында белешмә 
формаларын раслау турында» 2014 елның 31 декабрендәге НД-7-14/700@ номерлы 
боерыгы (Хокукый мәгълүматның рәсми порталы (www.pravo.gov.ru), 2015, 12 май, 
басылып чыгу номеры – 0001201505120034); 

Татарстан Республикасы Конституциясе (Республика Татарстан, 30 апрель); 
«Татарстан Республикасында гражданнарның мөрәҗәгатьләре турында» 2003 

елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 
16-ТРЗ номерлы Закон) (Республика Татарстан, 2014, 2 август, кертелгән 
үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында» 2011 елның 
10 октябрендәге 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 72-
ТРЗ номерлы Закон), (Республика Татарстан, 2011, 21 октябрь, кертелгән 
үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Дәүләт торак инспекциясе мәсьәләләре» 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы 
карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 
боерыклары һәм республика башкарма хакимият органнары норматив актлары 
җыентыгы» журналы, 2012, № 10, 0383 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасында рискка юнәлдерелгән алым кулланыла торган төбәк дәүләт 
тикшерүе (күзәтчелеге)  төрләре исемлеген раслау турында» 2018 елның 27 
сентябрендәге 856 номерлы карары (алга таба – 2018 елның 27 сентябрендәге 856 
номерлы ТР МК карары)(Татарстан Республикасы законнары җыентыгы, 2018, № 
77, 2491 ст.); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 31 
октябрендәге 971 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 
территориясендә күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлегенә лицензияле контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм 
шәхси эшкуарларның эшчәнлеген билгеле бер куркынычлылык категориясенә кертү 
критерияләре (алга таба – 971 номерлы ТР МК карары белән расланган критерияләр) 
(Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы 
PRAVO.TATARSTAN.RU, 2018, 26 ноябрь).»; 

 
1.6 пунктның 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3) лицензиатларга, лицензия алырга теләүчеләргә лицензия таләпләре 
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бозылуны бетерү турында, лицензия таләпләренең ачыкланган бозуларын, шул 
исәптән лицензия таләпләрен җитди бозуларны, бетерү турында, күпфатирлы 
йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыруга карата 
лицензия таләпләрен үтәүне тәэмин итү буенча чаралар уздыру турында 
күрсәтмәләр бирергә;»; 

 
2.1.1 пунктның алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«ТР ДТИ эш графигы: көн саен, шимбә һәм якшәмбедән кала, дүшәмбе-

пәнҗешәмбе 8.30 сәгатьтән алып 17.30 сәгатькә кадәр, җомга 8.30 сәгатьтән алып 
16.15 сәгатькә кадәр, төшке аш: 12.00 сәгатьтән 12.45 сәгатькә кадәр.»; 

 
2.1.3 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«971 номерлы ТР МК карары белән расланган критерияләргә ярашлы рәвештә 

югары һәм шактый куркыныч дәрәҗәсендәге категориягә кертелгән лицензия 
контроле объектлары турында тиешле мәгълүмат.»; 

 
2.3.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.3.2. Планлы тикшерүләр Татарстан Республикасында үзләренә карата 856 

номерлы ТР МК карары белән расланган куркыныч юнәлешле алым кулланыла 
торган төбәк дәүләт контроле (күзәтчелеге) төрләре исемлегенә ярашлы рәвештә 
куркыныч-юнәлешле алым кулланып уздырыла. 

Лицензия контролен гамәлгә ашырганда куркыныч-юнәлешле алымны 
куллану максатларында юридик затларның, шәхси эшкуарларның эшчәнлеге ТР 
ДТИ башлыгы (башлык урынбасары) карары нигезендә 971 номерлы ТР МК карары 
белән расланган критерияләргә ярашлы рәвештә билгеле бер куркынычлылык 
категориясенә кертелергә тиеш. 

Юридик затлар, шәхси эшкуарлар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 
эшчәнлекне билгеле бер куркынычлылык категориясенә кертү турында карар 
булмаган очракта, юридик затларның, шәхси эшкуарларның эшчәнлеге түбән 
дәрәҗәдәге куркынычлылык категориясенә кертелгән булып санала. 

Юридик зат яки шәхси эшкуар 806 номерлы РФ Хөкүмәте карарында 
билгеләнгән тәртиптә үз эшчәнлекләренә элегрәк бирелгән куркынычлылык 
категориясен үзгәртү турында ТР ДТИ гариза бирергә хокуклы.»; 

 
2.4.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.4.1. Лицензиатка планлы тикшерү билгеләнгән тәртиптә ТР ДТИ 

тарафыннан эшләнгән һәм расланган Тикшерүләр планы нигезендә һәм аңа туры 
китереп уздырыла. 

Лицензиатларга планлы тикшерүләр, критерияләргә ярашлы рәвештә алар 
тарафыннан гамәлгә ашырылучы эшчәнлеккә беркетелгән куркынычлылык 
категориясенә карап, түбәндәге ешлыкта уздырыла:  

югары дәрәҗәле куркынычлылык категориясе өчен – елына бер мәртәбәдән 
артык түгел;  

шактый дәрәҗәдәге куркынычлылык категориясе өчен – ике елга бер 
мәртәбәдән ешрак түгел;  

уртача дәрәҗәле куркынычлылык категориясе өчен – өч елга бер мәртәбәдән 
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ешрак түгел;  

түбән дәрәҗәдәге куркынычлылык категориясе өчен – дүрт елга бер 
мәртәбәдән ешрак түгел. 

Лицензиатларга планлы тикшерүләр түбәндәгечә уздырыла: 
1) лицензия бирү турында карар кабул ителгән көннән соң бер елдан да 

иртәрәк түгел; 
2) әлеге пунктның икенче-алтынчы абзацларында күрсәтелгән ешлыкка 

ярашлы рәвештә.»; 
 
2.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.5. Лицензия контролен турыдан-туры уздыра торган вазыйфаи затлар 

 
Лицензия контролен уздыруны турыдан-туры түбәндәгеләр гамәлгә ашыра: 
ТР ДТИ башлыгы; 
ТР ДТИ башлыгы урынбасарлары; 
ТР ДТИ башлыгы урынбасарлары – зональ торак инспекцияләре башлыклары; 
Казан шәһәре торак инспекциясе башлыгы урынбасары; 
Яр Чаллы зонасы торак инспекциясе башлыгы урынбасары; 
ТР ДТИ Үзәк инспекторлык бүлеге башлыгы; 
ТР ДТИ Үзәк инспекторлык бүлеге башлыгы урынбасары; 
ТР ДТИ торак фондын капиталь ремонтлауны тикшереп тору бүлеге башлыгы; 
ТР ДТИ ТКХ өчен түләүләрнең нигезле булу-булмавын тикшерү бүлеге 

башлыгы; 
торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлеге башлыгы; 
тикшерүдә тоту-аналитика бүлеге башлыгы; 
зональ торак инспекцияләрнең, ТР ДТИ Үзәк инспекторлык бүлегенең, ТР ДТИ 

торак фондын капиталь ремонтлауны тикшереп тору бүлегенең, ТР ДТИ ТКХ өчен 
түләүләрнең нигезле булу-булмавын тикшерү бүлегенең, торак күзәтчелеге һәм 
лицензия контроле бүлегенең, тикшерүдә тоту-аналитика бүлегенең вазыйфаи 
затлары (дәүләт торак инспекторлары). 

Лицензия контроле турыдан-туры ТР ДТИ башлыгы, ТР ДТИ башлыгы 
урынбасары боерыгы белән тикшерү уздыруга вәкаләт бирелгән вазыйфаи затлар 
тарафыннан гамәлгә ашырыла.»; 

 
3 бүлектә: 
2 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«2 нче таблица – Юридик затларга, шәхси эшкуарларга белдерелә торган лицензия 
таләпләре исемлеге 

 
 

№ 
п/п 

Лицензия 
контроле 

объектлары 

Лицензия таләбенең  
тәгъбирләнеше 

Лицензия таләбен 
билгели торган 

норматив 
хокукый акт 

Лицензиатлар, 
лицензия алырга 

теләүчеләр 
тапшыра торган 

документлар 
исемлеге 
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1. 

Лицензиат, 
лицензия 
алырга теләүче 

Россия Федерациясе 
территориясендә лицензиатның, 
лицензия алырга теләүченең 
юридик зат яисә шәхси эшкуар 
сыйфатында теркәлгән булуы 

РФ Торак 
кодексының 193 
ст. 1 өл. 1 п. 

 
- 

 
 
 
 

2. 
Лицензиат, 
лицензия 
алырга теләүче 

Лицензия алырга теләүченең яисә 
лицензиатның фирма аталышы 
күпфатирлы йортлар белән идарә 
итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген 
гамәлгә ашыру хокукы алданрак 
барлыкка килгән лицензиатның 
фирма аталышы белән охшаш 
булмавы яисә бутау дәрәҗәсендә 
бер-берсенә туры килмәве 

РФ Торак 
кодексының 193 
ст. 1 өл. 1.1 п. 

- 
 

3. 
Лицензиат, 
лицензия 
алырга теләүче 

Лицензиатның, лицензия алырга 
теләүченең вазыйфаи затында 
(күпфатирлы йорт белән идарә 
итүне гамәлгә ашыручы юридик 
затның бер кулдагы башкарма 
органында, юридик зат 
җитәкчесендә яисә аның 
филиалында яисә шәхси эшкуарда, ә 
бер кулдагы башкарма орган 
вәкаләтләрен тапшыру турында 
шартнамә төзелгән очракта – 
мондый вәкаләтләр тапшырылган 
юридик затның 
бер кулдагы башкарма органында 
яисә шәхси эшкуарда) 
квалификация аттестаты булу 

РФ Торак 
кодексының 193 
ст. 1 өл. 2 п. 

Лицензиатның 
вазыйфаи затында 
(күпфатирлы йорт 
белән идарә итүне 
гамәлгә ашыручы 
юридик затның бер 
кулдагы башкарма 
органында, 
юридик зат 
җитәкчесендә яисә 
аның филиалында 
яисә шәхси 
эшкуарда, ә бер 
кулдагы башкарма 
орган вәкаләтләрен 
тапшыру турында 
шартнамә төзелгән 
очракта – мондый 
вәкаләтләр 
тапшырылган 
юридик затның бер 
кулдагы башкарма 
органында яисә 
шәхси эшкуарда) 
квалификация 
аттестатының 
копиясе булу 
лицензиата 

4. Лицензиат, 
лицензия 
алырга теләүче 

Лицензиатның вазыйфаи затында, 
лицензия алырга теләүченең 
вазыйфаи затында икътисад 
өлкәсендәге җинаятьләр өчен, 
уртача авырлыктагы, авыр һәм 
аеруча авыр җинаятьләр өчен 
алынмаган яисә үтәлмәгән суд 

РФ Торак 
кодексының 193 
ст. 1 өл. 3 п. 

– 
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хөкеме булмавы 

5. Лицензиат, 
лицензия 
алырга теләүче 

Лицензиатның лицензиясе гамәлдән 
чыгарылган бер кулдагы башкарма 
орган функцияләрен гамәлгә 
ашыручы затлар, шулай ук 
лицензиат уставында яисә башка 
документларында күпфатирлы 
йортта уртак мөлкәтне тиешенчә 
карап тотуны тәэмин итүгә карата 
таләпләрне үтәү өчен җаваплылык 
йөкләнгән һәм үзләренә карата 
квалификациясен алу рәвешендә 
административ җәза кулланылган 
затлар, лицензиясе гамәлдән 
чыгарылган һәм квалификациясен 
алу рәвешендә административ җәза 
билгеләнгән шәхси эшкуарлар 
реестрында лицензиатның вазыйфаи 
заты, лицензия алырга теләүченең 
вазыйфаи заты турында 
мәгълүматның булмавы 

РФ Торак 
кодексының 193 
ст. 1 өл. 4 п. 

– 
 

6. Лицензиат, 
лицензия 
алырга теләүче 

Күпфатирлы йортлар белән идарә 
итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген 
гамәлгә ашыруга лицензияләрнең 
җыелма федераль реестрында 
лицензиатка, лицензия алырга 
теләүчегә элегрәк бирелгән 
лицензияне гамәлдән чыгару 
турында мәгълүмат булмавы 

РФ Торак 
кодексының 193 
ст. 1 өл. 5 п. 

– 
 
 
 
 
 
 
 

7. Лицензиат Мәгълүмат урнаштыруга карата 
Россия Федерациясе Торак 
кодексының 161 статьясының 10.1 
өлешендә билгеләнгән таләпләрнең 
үтәлүе 
 

РФ Торак 
кодексының 193 
ст. 1 өл. 6.1 п. 
РФ Торак 
кодексының 161 
ст. 10.1 өл.; 

– 

8. Лицензиат  Әлеге йортта уртак мөлкәтне 
тиешенчә карап тотуны тәэмин итә 
торган һәм сыйфаты техник 
регламентларның һәм 
Россия Федерациясе Хөкүмәте 
билгеләгән күпфатирлы йортта 
уртак мөлкәтне карап тоту 
кагыйдәләренең таләпләренә җавап 
бирә торган барлык хезмәтләрне 
күрсәтү һәм (яисә) эшләрне 
башкару 

РФ Торак 
кодексының 161 
ст. 3.2 өл.; 
РФ Хөкүмәтенең 
491 номерлы 
карары; 
техник 
регламентлар 

Күпфатирлы йорт 
белән идарә итүче 
оешманың йортта 
уртак мөлкәтне 
тиешенчә карап 
тоту буенча 
хезмәтләр 
күрсәтүче һәм 
эшләр башкаручы 
оешмалар белән 
шартнамәләре 

9. Лицензиат  Йортның төзекләндерелү 
дәрәҗәсенә карап, коммуналь 
хезмәтләр күрсәтү, аларның 

РФ Торак 
кодексының 161 
ст. 3.2 өл.; 

Күпфатирлы йорт 
белән идарә итүче 
оешмаларның 
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сыйфаты Россия Федераиясе 
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән 
Күпфатирлы йортларда һәм торак 
йортларда милекчеләргә һәм 
биналардан файдаланучыларга 
коммуналь хезмәтләрне күрсәтү, 
күрсәтүне туктату һәм чикләү яки, 
РФ Торак кодексының 157.2 
статьясында каралган очракларда, 
инженерлык системасының әзер 
булуын тәэмин итү кагыйдәләре 
таләпләренә җавап бирергә тиеш 

РФ Хөкүмәтенең 
354 номерлы 
карары 
 

ресурс белән 
тәэмин итүче 
оешмалар белән 
шартнамәләре 

10. Лицензиат  Күпфатирлы йорт белән идарә итү 
шартнамәсе буенча бурычларны 
үтәү 

РФ Торак 
кодексының 162 
ст. 2 өл.; 

Күпфатирлы 
йортлар белән 
идарә итү 
шартнамәләре 

11. Лицензиат  Идарәче оешма, торак милекчеләре 
ширкәте, торак яки торак-төзелеш 
кооперативы идарәсе, башка төрле 
махсуслашкан кулланучылар 
кооперативы тарафыннан 
күпфатирлы йортта биналарның 
милекчеләр реестрын анда булган 
белешмәләргә карата билгеләнгән 
таләпләрне үтәп алып бару   

РФ Торак 
кодексының 45 
ст. 3.1 өл.,  
Күпфатирлы 
йортлар белән 
идарә итү буенча 
эшкуарлык 
эшчәнлеген 
лицензияләү 
турында 
нигезләмәнең 3 п. 
«в» пп.   

 

12. Лицензиат биналарның милекчеләренә яки 
башка затка аларның язмача 
формадагы мөрәҗәгате нигезендә, 
билгеләнгән таләпләрне үтәп, 
күпфатирлы йортта биналарның 
милекчеләре реестрын бирү  

РФ Торак 
кодексының 45 
ст. 3.1 өл.,  
Күпфатирлы 
йортлар белән 
идарә итү буенча 
эшкуарлык 
эшчәнлеген 
лицензияләү 
турында 
нигезләмәнең 3 п. 
«в» пп.   

 

13. Лицензиат Идарәче оешма күпфатирлы йорт 
белән идарә итү шартнамәсен үти 
башларга керешергә тиешле срокны 
үтәү     

РФ Торак 
кодексының 162 
ст. 7 өл.,  
Күпфатирлы 
йортлар белән 
идарә итү буенча 
эшкуарлык 
эшчәнлеген 
лицензияләү 
турында 
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нигезләмәнең 3 п. 
«г» пп.   

14. Лицензиат Россия Федерациясе субъектының 
лицензияләр реестрыннан 
күпфатирлы йорт турында 
белешмәләр төшереп калдырылган 
очракта РФ Торак кодексының 200 
статьясында билгеләнгән 
күпфатирлы йорт белән идарә итү 
буенча лицензиат тарафыннан 
эшчәнлекне туктату (шул исәптән 
торак урын һәм коммуналь 
хезмәтләр өчен түләү хисаплауны 
һәм түләү алуны, кулланучыларга 
түләү документларын бирүне 
туктату, РФ Торак кодексының 200 
статьясының 3 өлешендә каралган 
очраклардан тыш) тәртибен һәм 
срокларын саклау   

РФ Торак 
кодексының 198 
ст. 6 өл.,  
Күпфатирлы 
йортлар белән 
идарә итү буенча 
эшкуарлык 
эшчәнлеген 
лицензияләү 
турында 
нигезләмәнең 3 п. 
«г» пп.   

 

15. Лицензиат, 
лицензия 
алырга теләүче 

Россия Федерациясе Хөкүмәте 
билгеләгән башка төрле таләпләр  

РФ Торак 
кодексының 193 
ст. 1 өл. 7 п.  

 

 
5 бүлектә сигезенче абзацны көчен югалткан дип танырга; 
 
5.1.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«5.1.7. Җаваплы башкаручы лицензиат документларында булган белешмәләрне 
бәяләү нигезендә ике нөсхәдә әлеге Регламентның 1 нче кушымтасында китерелгән 
форма буенча тикшерү актын төзи, шулай ук уздырылган тикшерү турында тиешле 
язуны тикшерүләрне исәпкә алу журналына кертә (андый журнал булган очракта). 
Тикшерүләрне исәпкә алу журналы булмаганда тикшерү актында тиешле язу 
теркәлә. 

Контрольлек чарасы нәтиҗәсендә лицензия таләпләренең бозылуы, шул 
исәптән лицензия таләпләренең җитди бозылуы ачыкланган очракта, җаваплы 
башкаручы түбәндәге эшләрне гамәлгә ашыра: 

- законнардагы таләпләр бозылуның (лицензия таләпләре, шул исәптән 
лицензия таләпләренең җитди бозылуның) ачыкланган барлык очракларын тикшерү 
актында терки; 

- тикшерү актына кушымта булып торучы, үтәү өчен мәҗбүри булган 
лицензия таләпләре, шул исәптән лицензия таләпләренең җитди бозылуын бетерү 
турында күрсәтмәләр (әлеге Регламентның 2 нче кушымтасына туры китерелгән 
формада) бирә һәм күрсәтелгән күрсәтмәләрнең билгеләнгән срокларда үтәлүен 
тикшерүдә тота. 

Күрсәтмәләр тикшерү актының аерылгысыз кушымтасы булып тора һәм 
тикшерелә торган затка (яки аның вәкаләтле затларына) тикшерү акты нөсхәсе белән 
берьюлы тапшырылырга тиеш. 



12 
 

Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 7.23 статьясында, 
7.23.2 статьясының 1 һәм 2 өлешләрендә, 7.23.3, 7.32.2 статьяларында, 9.16 
статьясының 4, 5, 12 өлешләрендә, 9.23 статьясының 1, 2, 4, 5, 6 өлешләрендә, 
13.19.2 статьясының 1 өлешендә, 14.1.3 статьясында, 19.4 статьясының 1 өлешендә, 
19.5 статьясының 1 һәм 24 өлешләрендә, 19.6, 19.7, 19.7.11 статьяларында каралган 
административ хокук бозу билгеләре ачыкланганда әлеге Регламентның 3 нче 
кушымтасына ярашлы формада административ хокук бозу турында беркетмә төзү 
юлы белән административ хокук бозу турында эшләр кузгата һәм аның билгеләнгән 
тәртиптә каралуын тәэмин итә. 

Административ хокук бозу турында эшләр кузгату һәм административ хокук 
бозу турында эшләрне алып бару Административ хокук бозулар турында РФ 
кодексы нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Тикшерү тәмамлангач барлык материаллар да аерым эш итеп 
формалаштырыла һәм вакыты чикләнмәгән рәвештә ТР ДТИ сакланырга тиеш. 

Контрольлек чарасы барышында контрольлек буенча чара уздыру объекты 
булып торган къпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлегенең законнардагы таләпләрне бозуга бәйле икәнлеге ачыкланган очракта, 
аларны ачыклау, туктату һәм чикләү мәсьәләләре ТР ДТИ компетенциясенә 
карамаса, ТР ДТИ Россия Федерациясенең яисә Татарстан Республикасының тиешле 
вәкаләтле дәүләт хакимияте органнарына мондый бозулар турында мәгълүматларны 
(белешмәләрне) җибәрергә бурычлы. 

Җаваплы башкаручы тикшерү актының бер нөсхәсен (кушымталары белән 
бергә) лицензия эшенә формалаштыра һәм ачыкланган очракта бозулар 
бетерелгәнчегә кадәр тикшерүдә тота, икенчесен (кушымталары белән бергә) 
юридик затның җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә, шәхси 
эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә кулга алу һәм танышып чыгу турында язу 
яздыртып яки тикшерү акты белән танышудан баш тарту турында тамгалап 
тапшыра. 

Юридик затның җитәкчесе, бүтән вазыйфаи заты яисә вәкаләтле вәкиле, 
шәхси эшкуар, аның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, шулай ук тикшерелә 
торган затның тикшерү акты белән танышып чыгуы турында яисә танышып чыгудан 
баш тарту турындагы имза куясы килмәсә, акт кулга тапшыру тамгасы белән почта 
аша заказлы хат итеп җибәрелә, кулга алу турындагы белдерүнамә ТР ДТИ эшендә 
саклана торган тикшерү акты нөсхәсенә теркәлә. Тикшерелә торган затның электрон 
рәвештә хезмәттәшлек итүгә ризалыгы булган очракта, тикшерү акты юридик 
затның җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына яисә вәкаләтле вәкиленә, шәхси 
эшкуарга, аның вәкаләтле вәкиленә шушы актны төзегән затның көчәйтелгән 
квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә 
җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта шушы акты төзегән затның көчәйтелгән 
квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган, тикшерелүче затка күрсәтелгән 
документның алынуын раслауны тәэмин итә торган ысул белән электрон документ 
рәвешендә җибәрелгән акт тикшерелүче зат тарафыннан алынган дип исәпләнә.  

Үтәү вакыты: 
- акты кушымталары берлектә тапшыру: тикшерүне тәмамлаганнан соң 

турыдан-туры; 
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- тикшерү актын кушымталары белән бергә заказлы хат итеп җибәрү: 
контрольлек чаралары тәмамланганнан соң бер эш көне эчендә: 

- беркетмә төзү – административ хокук бозуның кылынганлыгы ачыклану 
белән кичекмәстән. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: 
- ике нөсхәдә төзелгән тикшерү акты, аның берсе лицензиатка тапшырылган 

(җибәрелгән), икенчесе, ачыкланган очракта, бозулар бетерелгәнчегә кадәр 
тикшерүдә тотып, лицензия эшенә тегеп куелган; 

лицензия таләпләренең бозылуы, шул исәптән лиция таләпләренең җитди 
бозылуы, ачыкланганда: 

- күрсәтмә; 
- административ хокук бозу турында беркетмә. 
Юридик затка, шәхси эшкуарга үзләренә бәйле булмаган сәбәпләр аркасында 

билгеләнгән срокта бозуларны бетерү турында күрсәтмә таләпләрен үтәү мөмкин 
булмаган очракта, күрсәтмә бирелгән юридик зат, шәхси эшкуар күрсәтмәне үтәү 
срогы тәмамланырга кимендә биш эш көненнән соңга калмыйча ТР ДТИгә бозуны 
бетерү һәм күрсәтмәне үтәү срогын озынайту турында гозер белән үтенеч язуын 
җибәрәләр. Үтенеч язуына юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан билгеләнгән 
срокта бозуларны бетерү өчен чараларның тулысынча күрелүен раслаучы 
документлар теркәлә. 

Үтенеч язуын канәгатьләндерү турында (канәгатьләндерүдән баш тарту 
турында) карарны ТР ДТИ башлыгы (башлык урынбасары) үтенеч язуы ТР ДТИдә 
теркәлгән көннән соң өч эш көненнән артмаган срокта кабул итә. Үтенеч язуын 
канәгатьләндерүдән баш тарту турында карар нигезле булырга тиеш. Әгәр 
күрсәтмәдә билгеләнгән срокта бозу очрагын бетерү мөмкин булмаса, ләкин 
күрсәтмә бирелгән юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан ачыкланган бозуны 
бетерү өчен кирәкле, аларга бәйле булган барлык чаралар күрелмәсә, күрсәтмәне 
үтәү срогын озынайтудан баш тарту турында карар кабул ителә. 

Үтенеч язуын канәгатьләндерү турында карар кабул ителгән очракта ТР 
ДТИнең күрсәтмәне биргән вазыйфаи заты күрсәтмәне үтәү вакытын озынайту 
турында хәбәрләмә (әлеге Регламентка 7 нче кушымта) төзи һәм аны имза кую өчен 
ТР ДТИ башлыгына (башлык урынбасарына) юллый. 

Үтәү вакыты: күрсәтмәне үтәү срогын озынайту турында гозерне үз эченә 
алган язмача үтенеч язуы теркәлгән көннән башлап өч эш көне эчендә. 

Гамәлнең нәтиҗәсе: юридик затка, шәхси эшкуарга җибәрелгән күрсәтмәне 
үтәү срогын озынайту турында хәбәрләмә яки күрсәтмәне үтәү срогын озынайтудан 
баш тарту турында язмача җавап. 

Күрсәтмәне үтәү срогын озынайту турында хәбәрләмә алганда юридик зат, 
шәхси эшкуар күрсәтмәнең төп нөсхәсен өч эш көне эчендә аңа тиешле язу кертү 
өчен ТР ДТИгә тапшыра. 

Күрсәтмәне үтәү срогын озынайту турында язу ТР ДТИнең күрсәтмәне биргән 
вазыйфаи заты тарафыннан күрсәтмәнең ике (юридик зат, шәхси эшкуар тапшырган 
нөсхәгә һәм ТР ДТИ эшендә саклана торган нөсхәгә) нөсхәсенә дә кертелә һәм ТР 
ДТИнең күрсәтмәне биргән вазыйфаи затының имзасы белән таныклана. Язу 
кертелгәннән соң күрсәтмә нөсхәсен кулга алганда юридик затның, шәхси 
эшкуарның вәкиле аның белән танышып чыгу турында кул куя. 
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 Әгәр билгеләнгән срокта тикшерелә торган зат лицензия таләпләре бозылуны, 
шул исәптән лицензия таләпләренең җитди бозылуын, бетермәсә, ТР ДТИ судка 
мөрәҗәгать итәргә хокуклы.»; 

 
5.3.1 пунктның беренче абзацында «2.4.2 пунктта» сүзләрен «2.4.2, 2.4.4 

пунктларда» сүзләренә алмаштырырга; 
 
5.3.2 пунктның беренче абзацында «2.4.2 пунктта» сүзләрен «2.4.2, 2.4.4 

пунктларда» сүзләренә алмаштырырга; 
 
5.4.1 пунктта «2.4.2 пунктта» сүзләрен «2.4.2 һәм 2.4.4 пунктларда» сүзләренә 

алмаштырырга; 
 
«Лицензиатның мәгълүмат ачуга карата Россия Федерациясе Торак 

кодексының 161 статьясының 10 өлешендә билгеләнгән таләпләрне үтәвенә 
тикшерүләр уздыру» административ процедурасы» дигән 5.5 бүлекне көчен 
югалткан дип танырга; 

 
Регламентка 5 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Татарстан Республикасы Дәүләт 
торак инспекциясенең күпфатирлы 
йортлар белән идарә итү буенча 
эшкуарлык эшчәнлеген лицензия 
контролендә тоту буенча дәүләт 
функциясен үтәүнең административ 
регламентына 5 нче кушымта 

 
ТИКШЕРҮЛӘР УЗДЫРГАНДА ТР ДТИ ВЕДОМСТВОАРА МӘГЪЛҮМАТИ ХЕЗМӘТТӘШЛЕК 

ИТҮЕ КЫСАЛАРЫНДА ДОКУМЕНТЛАР ҺӘМ (ЯИСӘ) МӘГЪЛҮМАТЛАР БЕЛӘН ЭШ 
ИТҮЧЕ БАШКА ДӘҮЛӘТ ОРГАННАРЫННАН, ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ ОРГАННАРЫННАН ЯИСӘ 

ОЕШМАЛАРДАН СОРАТЫЛА ТОРГАН ӘЛЕГЕ ДОКУМЕНТЛАРНЫҢ ҺӘМ (ЯИСӘ) 
МӘГЪЛҮМАТЛАРНЫҢ ИСЕМЛЕГЕ 

 
 

Соратыла торган документның аталышы һәм 
(яисә) соратыла торган мәгълүмат 

Документлар һәм (яисә) соратыла 
торган мәгълүматлар белән эш 

итүче дәүләт органы, җирле 
үзидарә органы, оешма 

1 2 

Дәүләт пошлинасын түләү турында 
белешмәләр 

Федераль казначылыкка алу өчен 

Юридик затларның бердәм дәүләт 
реестрыннан белешмәләр 

Россиянең ФСХ 

Шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт 
реестрыннан белешмәләр 

Россиянең ФСХ 
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Алдагы календарь елында хезмәткәрләрнең 
уртача исемлек саны турында белешмәләр 

Россиянең ФСХ 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының 
бердәм реестрыннан белешмәләр 

Россиянең ФСХ 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт 
реестрыннан күчемсез мөлкәт объекты 

турында өземтә 

Росреестр 

Территориянең кадастр планы Росреестр 

Квалификациясе алынган затлар реестрыннан 
белешмәләр 

Россиянең ФСХ 

лицензия алырга теләүченең вазыйфаи 
затында икътисад өлкәсендәге җинаятьләр, 
уртача авырлыктагы җинаятьләр, авыр һәм 

аеруча авыр җинаятьләр өчен алынмаган яки 
үтәлмәгән суд хөкеме булуы (булмавы) 

турында белешмәләр 

Россия ЭЭМ 

лицензия алырга теләүченең вазыйфаи 
заты турында лицензиясе гамәлдән 

чыгарылган лицензиатның бер кулдагы 
башкарма органы функцияләрен башкаручы 

затлар, шулай ук лицензиатның уставында яки 
бүтән документларында күпфатирлы йортта 

уртак мөлкәтне тиешенчә карап тотуны 
тәэмин итүгә карата таләпләр үтәлеше өчен 
җаваплылык йөкләнгән һәм үзләренә карата 

квалификациясеннән мәхрүм ителү кебек 
административ җәза кулланылган затлар, 

лицензиясе гамәлдән чыгарылган һәм (яки) 
үзләренә карата квалификациясен мәхрүм 

ителү кебек административ җәза кулланылган 
шәхси эшкуарлар реестрында мәгълүматның 

булуы (булмавы) турында, шулай ук 
лицензияләрнең җыелма федераль реестрында 
лицензия алырга теләүчегә элегрәк бирелгән 

лицензияне гамәлдән чыгару турында 
мәгълүматларның булмавы турында 

белешмәләр 

Россиянең Төзелеш министрлыгы 

Җирле үзидарә органыннан күпфатирлы 
йортта уртак мөлкәтне карап тоту һәм 

ремонтлау өчен түләү күләмен, түләү билгеләү 
турында белешмәләр 

Җирле үзидарә органы 

Бинаны торак урын, торак урынны яшәргә 
яраксыз һәм күпфатирлы йортны аварияле һәм 

сүтелергә яисә үзгәртеп корылырга тиешле 
дип тану мәсьәләсе буенча гражданнарның 
мөрәҗәгатьләрен карау нәтиҗәләре буенча 

эшләрнең материаллары 

Җирле үзидарә органы 
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Аварияле һәм сүтелергә тиешле дип танылган 

күпфатирлы йортлар исемлеге 
Җирле үзидарә органы 

Торак урынны торак булмаган урынга һәм 
торак булмаган урынны торак урынга күчерү 

материаллары 

Җирле үзидарә органы 

»; 
 
Регламентка түбәндәге эчтәлекле 7 нче кушымта өстәргә: 

 
«Татарстан Республикасы Дәүләт торак 
инспекциясенең күпфатирлы йортлар 
белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлеген лицензия контролендә тоту 
буенча дәүләт функциясен үтәүнең 
административ регламентына 7 нче 
кушымта 

 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

ДӘҮЛӘТ  
ТОРАК  ИНСПЕКЦИЯСЕ 

ул.Б.Красная, 15/9, г.Казань, 
420111 

Б.Красная ур. 15/9, Казан 
шәһәре, 420111 

 
тел/факс. 236-91-44. E-mail: tatgi@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru 

                                                       
 

 
Күрсәтмәне үтәү срогын озынайту турында  

ХӘБӘРЛӘМӘ 
 
«__» ________ 20__ ел                                                                                               № ___________ 
 

АДРЕС: _______________________________________________________________________ 
КЕМГӘ: 

________________________________________________________________________ 
(оешма җитәкчесенең вазыйфасы, Ф.И.А.; физик затның  

(гражданинның, ШЭ, вазыйфаи затның вазыйфасын күрсәтеп) Ф.И.А.) 
_____________________________________________________________________________________ 
                           
    Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе Сезгә 20___ елның «___» __________ керү 
№ ____ мөрәҗәгатегезне карау нәтиҗәләре буенча 20 __ «___»_________ № _____  күрсәтмәне 
үтәү срогын озынайту турында карар кабул ителүе хакында хәбәр итә, шуңа бәйле рәвештә Сезгә 
яки Сезнең тиешенчә рәсмиләштерелгән ышанычнамәсе булган вәкилегезгә 20 ___ елның «___» 
________________ ___ сәгатьтә түбәндәге адрес буенча килергә кирәк: _________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
срокны озынайту турында язу кертү өчен күрсәтмәнең төп нөсхәсе белән. 
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Татарстан Республикасы 
Дәүләт торак инспекциясе 
башлыгы (башлык 
урынбасары)             
                                                                                          _____________   ________________________ 
                                                                                                                   (имза)          (Ф.И.А.) 
 
 
Хәбәрләмәнең күчермәсе җибәрелде (тапшырылды):                
__________________________________.». 

 
2. Юридик бүлек башлыгына (Н.Н. Воронская) әлеге боерыкны дәүләт 

теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә. 
 
3. Әлеге боерык үтәлешен тикшерүдә тотуны башлык урынбасары – хокук 

идарәсе башлыгы В.С. Саттаровка йөкләргә. 
 
 
Башлык С.А. Крайнов 

 
 

 
 


