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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең 2004 елның 30 
декабрендәге «Күпфатирлы йортлар һәм 
башка күчемсез милек объектларын 
өлешләп төзүдә катнашуы һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон чыгару 
актларына үзгәрешләр кертү турында»гы  
214-ФЗ номерлы Федераль законның 3нче 
маддәсе 11 һәм 2 өлешләре, 20 һәм 21нче 
маддәләре белән расланган ярашлылык 
турындагы бәяләмә бирү буенча дәүләт 
хезмәтен күрсәтүгә Административ 
регламент раслау турында 
 

 
2004 елның 30 декабрендәге «Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек 

объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон 
чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 214-ФЗ номерлы, 2010 елның 27 
июлендәге «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр тәкъдим итүне оештыру турында»гы 
210-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә, 

 
БОЕРАМ: 

 
1. Бу боерыкка өстәп китерелгән төзүчегә төзүченең һәм проект 

декларациясенең 2004 елның 30 декабрендәге «Күпфатирлы йортлар һәм башка 
күчемсез милек объектларын өлешләп төәүдә катнашу һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 214-ФЗ номерлы 
Федераль законның 3нче маддәсе 11   һәм 2 өлешләре, 20 һәм 21нче маддәләре белән 
расланган ярашлылык турындагы бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүгә 
Административ регламентны расларга (алга таба - Регламент). 

2. Җитәкче урынбасарларына, структур бүлекчәләр башлыкларына, 
Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясендә дәүләт 
хезмәтен күрсәтүне тәэмин итүче затларга Регламент нигезләмәләренә таянып эш 
итәргә. 
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3. Хокукый идарәнең юридик бүлегенә бу боерыкны Татарстан 

Республикасының Юстиция министрлыгына дәүләт теркәвенә расланган тәртиптә 
җибәрергә. 

4. Тупланма анализ бүлегенә Регламентны Татарстан Республикасының 
Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе сайтында урнаштырырга. 

5. Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 
2018 елның 6нчы августындагы  «2004 елның 30 декабрендәге «Күпфатирлы 
йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 нче маддәсе 2 өлеше, 20 һәм 21 
нче маддәләре белән расланган ярашлылык турындагы бәяләмә бирү буенча дәүләт 
хезмәтен күрсәтүгә Административ регламентны раслау турында»гы боерыгын үз 
көчен югалткан дип танырга. 

   6. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 
Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе башлыгының беренче 
урынбасары И.Ф.Сафиуллинга йөкләргә.  

 
 

Башлык                                                                                               В.А. Кудряшов 
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                                          Дәүләт торак төзелеше 
                                          Инспекциясенең   

  «05»    02     2019 №12 
боерыгы белән расланган 

 
 

 

 Төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең 2004 елның 30 декабрендәге 
«Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төәүдә 
катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына 
үзгәрешләр кертү турында»гы 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3нче 
маддәсе 11   һәм 2 өлешләре, 20 һәм 21нче маддәләре белән расланган 
ярашлылык турындагы бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүгә 
Административ регламент 
 

 

 

1. Гомум нигезләмәләр 

 
1.1. Бу регламент төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең 

«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең бүтән объектларын үлешле төзүдә 
катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон акталарына үзгәрешләр 
кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 
маддәсенең 2 өлешендә, 20 һәм 21 маддәләрендә билгеләнгән таләпләргә җавап 
бирүе турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең стандартын һәм 
тәртибен билгели (алга таба – дәүләт хезмәте). 

1.2. Дәүләт хезмәтен алучылар булып түбәндәгеләр тора: 
а) өлешле төзелеш объектын төзүгә рөхсәт 2018 елның 1 июленә кадәр 

бирелгән очракта һәм өлешле төзелештә катнашучыларның акчалары проект 
декларациясе нигезендә «Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең бүтән 
объектларын үлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер 
закон акталарына үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ 
номерлы Федераль законның 154  маддәсендә каралган тәртиптә эскроу счетларында 
урнашырылмаса: 

- төзүчеләр – оешу-хокук формасына бәйсез рәвештә, муниципаль 
берәмлекләр территориясендә төзелешн гамәлгә ашыручы, аларга карата «Татарстан 
Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә 
органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт контролен һәм күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2007 
елның 27 декабрендәге 66-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы гамәлдән 
чыгарылган , милекләрендә арендалау хокукында, субарендалау хокукында яисә 
«Төзелешне үстерүгә ярдәм итү турында»гы 2008 елның 24 июлендәге 161-ФЗ 
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номерлы Федераль законда, Россия Федерациясе Җир кодексының 3910 маддәсенең 2 
пунктындагы 5 ярдәмче пунктында каралаганча түләүсез нигездә йортларны һәм 
(яисә), төзелешкә алынган рөхсәт нигезендә җитештерү билгеләнешендәге 
объектлардан кала, күчемсез милекнең бүтән объектларын төзү (булдыру) өчен 
«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең бүтән объектларын үлешле төзүдә 
катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон акталарына үзгәрешләр 
кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендә өлешле төзелештә катнашучыларның акчаларын җәлеп итүче юридик 
затлар; 

б) өлешле төзелеш объектын төзүгә рөхсәт 2018 елның 1 июленнән соң 
бирелгән очракта һәм өлешле төзелештә катнашучыларның акчалары проект 
декларациясе нигезендә «Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең бүтән 
объектларын үлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер 
закон акталарына үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ 
номерлы Федераль законның 154 маддәсендә каралган тәртиптә эскроу счетларында 
урнаштырылмаса: 

- төзүчеләр – хуҗалык берләшмәләре: 
Шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында законнарда билгеләнгән тәртиптә 

күпфатирлы йортларны төзүче сыйфатында, һәм (яисә) техник заказчы һәм (яисә) 
генераль подрядчы сыйфатында төзелеш подряды килешүе нигезендә 
эксплуатациягә кертүгә аланган рөхсәтләр нигезендә җыеп исәпләгәндә аның яисә 
аның төп берләшмәсенең яки төп берләшмәсенең хуҗалык итүче теләсә ннди 
җәмгыятенең кимендә гомуми мәйданы ун мең квадрат метрлы шундый күпфатирлы 
йортларны төзүдә (булдыруда) (кимендә өч еллык) катнашу тәҗрибәсенә ия булган; 

милкендә яки арендалау хокукында, субарендалау хокукында яки «Төзелешне 
үстерүгә ярдәм итү турында»гы 2008 елның 24 июлендәге 161-ФЗ номерлы 
федераль законда, Россия Федерациясе Җир кодексының 3910 маддәсенең 1 
пунктындагы 5 ярдәмче пунктында каралганча түләүсез нигездә файдалану 
хокукында җир кишәрлеге булган һәм «Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез 
милекнең бүтән объектларын үлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон акталарына үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 
30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә шушы җир 
кишәрлегендә күпфатирлы йортларны һәм (яисә), җитештерү билгеләнешендәге 
объектлардан тыш, күчемсез милекнең бүтән объектларын төзү (булдыру) өчен 
төзелешкә алынган рөөхсәт нигезендә өлешле төзелештә катнашучыларның 
акчаларын җәлеп итүче; 

аталышларында «махсуслаштырвлган төзүче» сүзләре булган. 
в) өлешле төзелештә катнашучыларның акчалары «Күпфатирлы йортларны 

һәм күчемсез милекнең бүтән объектларын үлешле төзүдә катнашу турында һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон акталарына үзгәрешләр кертү турында» 2004 
елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 154 маддәсендә 
каралган тәртиптә экскроу счетына кертеләчәк очракта: 

- төзүчеләр – хуҗалык җәмгыятьләре: 
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милкендә яисә арендалау хокукында, субарендалау хокукында якм 
«Төзелешне үстерүгә ярдәм итү турында»гы 2008 елның 24 июлендәге 161-ФЗ 
номерлы федераль законда, Россия Федерациясе Җир кодексының 3910 маддәсенең 2 
пунктындагы 5 ярдәмче пунктында каралганча, түләүсез нигездә файдалану 
хокукында җир кишәрлеге булган һәм «Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез 
милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон акталарына үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 
30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә шушы җир 
кишәрлегендә күпфатирлы йортларны һәм (яисә), җитештерү билгеләнешендәге 
объектлардан тыш, күчемсез милекнең бүтән объектларын төзү (булдыру) өчен 
төзелешкә алынган рөхсәт нигезендә өлешле төзелештә катнашучыларның 
акчалараны җәлеп итүче; 

аталышларында «махсуслаштырылган төзүче» сүзләре булган. 
2019 елның 1 июленнән бу бүлекнең 1.2 пункты түбәндәге редакциядә бүленә: 
« Дәүләт хезмәтен алучылар булып түбәндәгеләр санала: 
- төзүчеләр – хуҗалык җәмгыятьләре: 
милкендә яисә арендалау хокукында, субарендалау хокукында яки 

«Төзелешне үстерүгә ярдәм итү турында»гы 2008 елның 24 июлендәге 161-ФЗ 
номерлы федераль законда, Россия Федерациясе Җир кодексының 3910 маддәсенең 2 
пунктындагы 5 ярдәмче пунктында каралганча, түләүсез нигездә файдалану 
хокукында җир кишәрлеге булган һәм «Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез 
милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон акталарына үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 
30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә шушы җир 
кишәрлегендә күпфатирлы йортларны һәм (яисә), җитештерү билгеләнешендәге 
объектлардан тыш, күчемсез милекнең бүтән объектларын төзү (булдыру) өчен 
төзелешкә алынган рөхсәт нигезендә өлешле төзелештә катнашучыларның 
акчалараны җәлеп итүче; 

аталышларында «махсуслаштырылган төзүче» сүзләре булган). 
1.3. Дәүләт хезмәте Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясе (алга таба  - Инспекция) тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
1.3.1. Инспекциянең урнашкан урыны: Казан  шәһәре, Зур Кызыл урамы, 15/9 

йорт. 
Инспекциянең өлешләп төзүне контрольдә тоту бүлегенең (алга таба - Бүлек) 

урнашкан урыны: Казан шәһәре, Декабристлар урамы, 81. 
Инспекциянең эш графигы: көн саен, шимбә һәм якшәмбедән кала, дүшәмбе-

пәнҗешәмбе 8.30 сәгатьтән алып 17.30 сәгатькә кадәр, җомга 8.30 сәгатьтән алып 
16.30 сәгатькә кадәр, төшке аша: 12.00 сәгатьтән 12.45 сәгатькә кадәр. 

Гаризалар кабул итү графигы: көн саен, шимбә һәм якшәмбедән кала, 
Инспекцияне эш сәгатьләрендә. 

Керү рөхсәт кәгазе һәм (яки) шәхесне раслаучы документ нигезендә. 
Инспекциянең белешмә телефоннары: 237-91-87, 518-92-81. 
1.3.2. Инспекциянең «Интернет» мәгълүмат-коммуникация челтәрендәге (алга 

таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайты адресы: http://gsn.tatarstan.ru. 
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Инспекцияең электрон почта адрес: gsn@tatar.ru. 
1.3.3. Дәүләт хезмәте шулай ук Инспекциянең урнашкан урыны һәм аның эә 

графигы турындагы мәгълүмат түбәндәгечә алынырга мөмкин: 
1) Инспекция холлында урнашкан, дәүләт хезмәте турында Татарстан 

Республикасының дәүләт телләрендә визуаль һәм текстлы мәгълүматларны үз эченә 
алган, дәүләт хезмәте турындагы мәгълүмат стендлары аша; 
         2) «Интернет» челтәре аша: 

Инспекциянең рәсми сайтында (http://gsn.tatarstan.ru); 
Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль  хезмәтләр 

порталында(http://uslugi.tatarstan.ru); 
Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында 

(http://www.gosuslugi.ru); 
3) Инспекциягә язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) 

мөрәҗәгать иткәндә. 
4) Инспекциягә телдән мөрәҗәгать иткәндә  (шәхсән яки телефон аша). 
1.3.4. Дәүләт хезмәтен күрсәтү буенча барлык кирәкле мәгълүмат Бүлектә 

формалаша һәм Инспекция холлындагы мәгълүмат стендында урнаштырыла, шулай 
ук рәсми сайтта урнаштыру өчен Инспекциянең җыелма анализ бүлегенә 
тапшырыла. 

Мәгълүмат стендларында урнаштырыла торган Татарстан Республикасы 
дәүләт телләрендәге мәгълүмат әлеге Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3-2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 
5.1 пунктларында (ярдәмче пунктларында) булган дәүләт хезмәте турындагы 
белешмәләрне үз эченә ала. 

1.4. Дәүләт хезмәте түбәндәгеләргә нигезләнеп күрсәтелә: 
Россия Федерациясе Җир кодексы; 
Россия Федерациясе Торак кодексы; 
«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең бүтән объектларын өлешле 

төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон акталарына 
үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль 
закон (алга таба – 214 ФЗ Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары 
җыентыгы, 2008, №1 (I өлеш) 40 бит, кертелгән үзгәрешләрне искә алып); 

«Торак төзелешен үстерүгә ярдәм итү турында»гы 2008 елның 24 июлендәге 
161-ФЗ номеры Федераль закон (алга таба - № 161-ФЗ Федераль закон) (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2008, №30 (2 өлеш) 3617 бит, кертелгән 
үзгәрешләрне искә алып); 

«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 
турында»гы 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 
210-ФЗ номерлы Федераль закон), (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, 
№31, 4179 бит, кертелгән үзгәрешләрне искә алып); 
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«Электрон имза турындагы»гы 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон), (Россия Федерациясе 
законнары җыентыгы, 2011, №15, 2036 бит, кертелгән үзгәрешләрне искә алып); 

«Төзүче бөлгенлеккә төшкәндә (банкрот булганда) гражданнарның – өлешле 
төзелештә катнашучыларның хокукларын яклау буенча гавәми-хокук компаниясе 
турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2017 елның 29 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2017 елның 31 июле, №31, (1 өлеш), 4767 бит, 
кертелгән үзгәрешләрне искә алып); 

«Төзүче эшчәнлегенең финанс тотрыклылыгн бәяләү нормативлары турында 
2006 елның 21 апрелендәге 233 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары 
(алга таба – 2006 елның 21 апрелендәге 233 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2006 , №18, (1 өлеш), 2001 бит, 
кертелгән үзгәрешләрне искә алып); 

«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең бүтән объектларын өлешле 
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон акталарына 
үзгәрешләр кертү турында»гы Федераль закон нигезендә өлешле төзелештә катнашу 
килешүе нигезендә күпфатирлы йортлар төзү (булдыру) өчен гражданнарның һәм 
юридик затларның акаларын җәлеп итү хокукына ия булган төзүченең үз ачаларын 
исәпләү кагыйдәләрен раслау турында»гы 2018 елның 11 июнендәге 673 номерлы 
Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга таба – 2018 елның 11 июнендәге 673 
номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары) ) (Россия Федерациясе законнары 
җыентыгы, 2018 , №25, 3693 бит); 

«Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең бүтән объектларын өлешле 
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон акталарына 
үзгәрешләр кертү турында»гы Федераль закон нигезендә өлешләп төзү турындагы 
килешү нигезендә күпфатирлы йортлар төзү (булдыру) өчен гражданнар һәм 
юридик затлар акчаларын җәлеп итүгә хокуклары булган төзүченең үз акчаларын 
санау кагыйдәсен раслау турында»гы 2018 елның 11 июнендәге Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 673нче номерлы карары (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 3018 елның 11 
июнендәге 673 карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2018 , №25, 
3693 бит);  

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуниция челтәрендә торак төзелеше бердәм 
мәгълүмат системасы сайты адресын раслау турында»гы Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 2018 елның 25 сентябрендәге 1133 карары (Россия Федерациясе 
законнары җыентыгы, 2018 , №40, 6137 бит);  

 «Прокт декларациясе формасын раслау турында»гы 2016 елның 20 
декабрендәге 996-пр номеры Россия Федерациясе Төзелеш, архитектура һәм торак-
коммуналь хуҗалыгы министрлыгы боерыгы (алга таба  - 996/пр номерлы Россия 
Төзелеш министрлыгы боерыгы) (Бердәм хокукый мәгълүмат интернет-порталы 
(www.pravo.gov.ru), 2016, 30 декабрь, бастырып чыгару номеры: 0001201612300099  
кертелгән үзгәрешләрне искә алып); 

«Төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм 
күчемсез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия 
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Федерациясенең кайбер закон акталарына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 
30 декабрендәге Федераль законның 3 маддәсенең 1.1. һәм 2 өлешләре, 20 һәм 
21маддәләре белән расланган туры килүе турындагы бәяләмә формасын раслау 
турында»гы Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык 
министрлыгының 2018 елның 11 октябрендәге боерыгы (алга таба – Россия Төзелеш 
минстрлыгының 653/пр номерлы боерыгы) (Бердәм хокукый мәгълүмат интернет-
порталы (www.pravo.gov.ru), 2018, 28 декабрь, бастырып чыгару номеры: 
0001201812280059); 

«Төзүченең эшчәнлегенең финанс тотрыклылыгн бәяләү нормативларын 
исәпләү тәртибе турындагы аңлатма   раслау турында»гы 2006 елның 30 ноярендәге 
06-137/пз-н номерлы Финанс базарлары буенча федераль хезмәт боерыгы (алга таба 
– 2006 елның 30 ноябрендәге 06-137/пз-н номерлыФинанс базарлары буенча 
федераль хезмәт боерыгы) (Российская газета, 2007, 31 гыйнвар, кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып) 

«Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары 
җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез милекнең 
бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш 
кооперативларының күпфатирлы йортлар төзүгз бәйле эшчәнлегенә дәүләт 
контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт 
вәкаләтләрен бирү турында»гы 2007 елның 27 декабрендәге 66-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 66-ТРЗ номеры ТР Законы) 
(Республика Татарстан, 2007, 28 декабрь, кертелгән үзгәрешләрне истә тотып); 

«Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 
мәсьәләре» 2007 елның 12 ноябрендәге 622 номерлы Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карары (алга таба – 622 номерлы ТР МК карары) («Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика 
башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 2007, № 
43, 1707 бит, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан 
дәүләт хезмәтләрен күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау 
тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында»гы 2010 елның 2 ноябрендәге 880 
номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары («Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика 
башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы», 2010, № 46, 2144 бит, 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып). 

1.5. Әлеге регламентта кулланыла торган терминнар һәм аларның 
билгеләмәләре: 

вәкаләтле банк – Россия Федерациясе законнары нигезендә булдырылган һәм 
Россия банкы тарафыннан Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән критерийларга 
туры килүче банклар исемлегенә кертелгән банк. Россия Банкы ай саен аталган 
исемлекне Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә үзенең рәсми 
сайтында урнаштыра; 
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мөрәҗәгать итүчеләр – әлеге Регламентның 1.2 пунктында күрсәтелгән 
билгеләмәләр нигезендә төзүчеләр (аларныд вәкаләтле вәкилләре); 

Бүлек  - Дәүләт хезмәтен күрсәтү эшен гамәлгә ашыручы, төзелеше 
тәмамланган объектларны кабул итү тәртибен һәм өлешле төзелеш өлкәсендә 
күзәтчелек бүлеге; 

Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле үзәк 
(күпфункцияле үзәк) – дәүләт учреждениесенең яки муниципаль учреждениенең 
оешу-хокук формасында төзелгән (шул исәптән автономияле учреждение булып 
торучы), «Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 
турында»гы 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль закон таләпләренә 
җавап бирә торган һәм, шул исәптән электрон формада, «бер тәрәзә» принцибы 
буенча дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль күрсәтүне оештыруга вәкаләтле оешма; 

дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче күпфункцияле 
үзәкнең читтән торып эшләү урыны – дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүче күпфункцияле үзәкнең «Дәүләт хезмәләре һәм муниципаль хезмәтләр 
күрсәтүче күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау 
турында» 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары белән расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче 
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдзләренең 34 пункты нигезендә 
Татарстан Республикасының шәһәр яки муниципаль район (шәһәр округы) авыл 
җирлегендә булдырылган территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы); 

техник хата – Инспекция тарафыннан җибәрелгән һәм документка (дәүләт 
хезмәте нәтиҗәсендә) кертелгән белешмәләрнең, белешмәләр кертүгә нигез булган 
документлардагы белешмәләрнең ярашсызлыгына китергән хата (язу, басма хатасы. 
Грамматик яки арифметик хата); 

Бу Регламентта дәүләт хезмәтен күрсәтү турында гаризат дигәндә (алга таба - 
гариза) дәүләт хезмәте күрсәтелү турында гарызнамә аңлашыла (210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 2 маддәсенең 1 пункты). Гаризаның киңәш ителә торган рәвеше 
5нче кушымтада китерелгән. 
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2. Дәүләт хезмәте күрсәтү стандарты 
 
Дәүләт хезмәте күрсәтү 
стандартына карата 
таләпнең аталышы 

Стандартка карата таләпләр эчтәлеге 
Дәүләт хезмәтен яки 
таләпне билгели 
торган норматив акт 

1 2 3 
2.1. Дәүләт хезмәтенең 
аталышы 

Төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемсез милекнең бүтән объектларын өлешле 
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер 
закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 30 
декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 маддәсенең 2 
өлешендә, 20 һәм 21 маддәләрендә билгеләнгән таләпләргә туры 
килүе турында бәяләмә бирү. 
 

214-ФЗ номерлы 
федераль законның 23 
маддәсенең 6 
өлешендәге  1.2 
пункты  

2.2. Дәүләт хезмәтен 
турыдан-туры күрсәтүче 
башкарма хакимият 
органы аталышы 

Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясе  

622 номерлы ТР МК 
карары 214-ФЗ 
номерлы федераль 
закон 
 

2.3. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү нәтиҗәсенә 
тасвирламасы 

- Төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемсез милекнең башка объектларын өлешле 
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер 
закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 30 
декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 маддәсенең 2 
өлешендә, 20 һәм 21 маддәләрендә билгеләнгән таләпләргә җавап 
бирүе турында бәяләмә (алга таба – ярашлылык турында 
бәяләмә);  
 

214-ФЗ номеры 
Федераль законның 23 
маддәсенең 6 
өлешендәге  12  
пункты 
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Өлешләп төзүдә катнашучыларның акчаларын җәлеп итүнең 
планлаштырылган ысулын, шулай ук төзелешкә рөхсәт бирү 
датасын исәпкә алып, ярашлылык турында бәяләмә түбәндәге 
рәвешләрдә формалаша: 
а) төзүче тарафыннан күчемсез милек объекты төзелешенә рөхсәт 
алу очрагында әлеге Регламентка № 1 кушымта нигезендә 2018 
елның 1 июленә кадәр форма буенча; 
б) төзүче тарафыннан әлеге Регламентка 2 нче кушымта нигезендә 
2018 елның 1 июленнән соң күчемсез милек объекты төзелешенә 
рөхсәт алган очракта; 
в) өлешләп төзүдә катнашучыларның акчаларын әлеге 
Регламентка 3 нче кушымта нигезендә, форма буенча эскроу 
счетларында урнаштыру очрагында. 
- төзүче һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны 
һәм Күчемсез мөлкәтнең башка объектларын өлешләп төзүдә 
катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ 
номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 11 һәм 2 
өлешләрендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
туры килүе турында бәяләмә бирүдән баш тарту (алга таба – 
ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту) (4 нче 
кушымта). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Дәүләт хезмәтен 
күрсәтү чоры, шул исәптән 
дәүләт хезмәтен күрсәтүгә 
катнашучы оешмаларга 
мөрәҗәгать итү 

Әлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән гариза һәм 
документлар алынган көннән башлап егерме ике эш көненнән 
артмаган чорда. 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү вакытын туктатып тору 
каралмаган. 

214-ФЗ номерлы 
федераль законның 19 
маддәсенең 21 өлеше  
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зарурлыгын исәпкә алып, 
Россия Федерациясе 
законнарында туктатып 
тору мөмкинлеге каралган 
очракта дәүләт хезмәте 
күрсәтүне туктатып тору 
чоры   
 

 
 
  

    

Документлар 2019 елның 1 июленә кадәр тапшырылган 
очракта: 

1. 5нче кушымта нигезендә Инспекция башлыгы исеменә 
дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза. 

  2. Төзүченең шәхси башкарма органы функцияләрен 
башкаручы затларның реквизитлары һәм төзүче, төзүченең баш 
бухгалтеры, физик затның реквизитлары турында белешмә (ул 
ахыр чиктә турыдан – туры яисә турыдан-туры яисә читләтеп 
(өченче затлар аша) төзүче (капиталда биш проценттан артык 
катнашучы) физик затның персональ мәгълүматлары турында 
белешмә (6 нчы кушымта). 

3. Төзүченең идарә органнарының һәм анда 
катнашучыларның ризалыгы (7нче кушымта). 
          4. Төзүче корпоратив юридик зат – төзүче 214-ФЗ номерлы 
Федераль законның 32 статьясындагы 3 өлеше таләпләренә (8 нче 
кушымта) ия (капиталда биш проценттан артык) физик затның 
туры килүе турында мәгълүмат (8 нче кушымта). 

5. Вәкил вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр мөрәҗәгать 
итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

6. РФ Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясы нигезендә 
аны үткәрү кирәк булган очракта, проект документларына 

214-ФЗ номерлы 
Федераль законның 19 
маддәсенең 1 өлеше, 
214-ФЗ номерлы 
федераль законның 3 
маддәсенең 1 
өлешендәге 1, 1.8 
пунктлары; 2006 
елның 21апрелендәге 
233 номерлы РФ 
Хөкүмәте карары; 
2006 елның 30 
ноябрендәге 06-137-
пз-н номерлы Финанс 
базарлары буенча 
федераль хезмәт 
боерыгы;  214-ФЗ 
номерлы федераль 
законның 3 
маддәсенең 2 
өлешендәге 1.1, 1.2 
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экспертиза уңай бәяләмәсе. 
          Өлешкә кереп төзү объектын төзү өчен 2018 елның 1 
июленә кадәр рөхсәт алган төзүчеләрдән тыш, 214-ФЗ номерлы 
Федераль законның 154 статьясында каралган тәртиптә өлешләп 
төзүдә катнашучыларның акчаларын эскроу счетларында 
урнаштыруны күздә тоткан төзүчеләрдән тыш, өстәмә рәвештә 
бирелә: 
         7. Төзүченең устав капиталы (устав (склад) капиталлары, 
төзүче белән бәйле юридик затларның устав фондлары өчен 
түләүне раслаучы документлар күчермәләре, исеме, фирма исеме, 
урнашу урыны һәм адреслары, электрон почта адресы, шундый 
юридик затларның телефон номерлары күрсәтелгән); 

8. Төзүче тарафыннан кабул ителгән 214-ФЗ номерлы 
Федераль законның 15.3 статьясы нигезендә төзелгән 
поручительство шартнамәләренең, шулай ук төзүченең башка 
төзүчеләр белән хезмәттәшлеге турында 214-ФЗ номерлы 
Федераль законның 15.3 статьясы нигезендә төзүченең түләү өчен 
җаваплы итеп билгеләнгән заты (түләү җаваплылыгын үз өстенә 
алучылар) белән башка төзүчеләр арсында төзелгән түләү 
җаваплылыгы турында шартнамәләр (мәгълүмат түләү өчен 
җаваплы зат булган очракта тапшырыла); 

9. Төзелеш (төзү) төзүче тарафыннан өлешләп төзүдә 
катнашучыларның акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла 
торган барлык торак биналарның һәм торак булмаган барлык 
биналарның гомуми мәйданы суммасы турында мәгълүмат; 

2018 елның 1 иленнән соң өлешле төзелеш объектын төзүгә 
рөхсәт алган төзүчеләр тарафыннан, 214-ФЗ номерлы федераль 
законның 154 статьясында каралган тәртиптә өлешле төзелештә 
катнашучыларның акчаларын эскроу счетларында урнаштыруны 

пунктлары; 2018 
елның 11 июнендәге 
673 номерлы РФ 
Хөкүмәте карары 
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күздә тотучы төзүчеләрдән тыш, түбәндәгеләр тапшырыла: 
10. Төзүченең шәһәр төзү эшчәнлеге турындагы законнарда 

билгеләнгән тәртиптә күпфатирлы йортларны төзүче сыйфатында, 
һәм (яисә) техник заказчы һәм (яисә) генераль подрядчы 
сыйфатында төзелеш подряды шартнамәс нигезендә 
эксплуатациягә кертүгә алынган рөхсәтләр нигезендә җыеп 
исәпләгәндә аның яисә аның төп җәмгыятенең яисә өп 
җәмгыятьнең хуҗалык итүче теләсә нинди җәмгыятенең кимендә 
гомуми мәйдагы ун мең квадрат метрлы шундый күпфатирлы 
йортларны төзүдә (булдыруда) (кимендә өч еллык) катнашу 
тәҗрибәсе булуга карата таләпләргә туры килүе өлешендәге 
мәгълүмат. 

11. Проект документациясенә уңай экспертиза бәяләмәсе; 
12. Төзүченең финанс тотрыклылыгы турында 

исәпләмәләре булган документ; 
13. 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 

2.3 өлеше нигезендә вәкаләтле банкта төзүченең банк счетында 
төзелешнең проект суммасының кимендә ун проценты күләмендә 
төзүченең шәхси акчалары булуны раслаучы документ яисә 
төзүче белән вәкаләтле банк арасында төзелгән, вәкаләтле банктан 
төзүчегә составына өлешле төзелеш объектлары керә торган 
күпфатирлы йортны һәм (яки) күчемсез милекнең бүтән 
объектлары төзелешенә (булдырылуына) вәкаләтле банктан 
төзелешнең проект бәясенең кимендә кырык проценты күләмендә 
максатчан кредит бирелүен күздә тотучы кредит килешүенең 
күчермәсе; 

14. Төзүченең 214-ФЗ номеры федераль законның 3 
статьясының 2 өлешендәге 13-17 ярдәмче пунктларында 
билгеләнгән таләпләргә җавап бирүе турындагы белешмә (9нчы 
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кушымта).  
Документлар 2019 елның 1 июленнән соңрак тапшырылган 

очракта: 
1. 5нче кушымта нигезендә Инспекция башлыгы исеменә 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза. 
            2. Төзүченең шәхси башкарма органы функцияләрен 
башкаручы затларның реквизитлары һәм төзүче, төзүченең баш 
бухгалтеры, физик затның реквизитлары турында белешмә (ул 
ахыр чиктә турыдан – туры яисә турыдан-туры яисә читләтеп 
(өченче затлар аша) төзүче (капиталда биш проценттан артык 
катнашучы) физик затның персональ мәгълүматлары турында 
белешмә (6 нчы кушымта). 

3. Төзүченең идарә органнары һәм анда катнашучыларның 
ризалыгы (7нче кушымта) 

4. Төзүчегә ахыр чиктә турыдан ки читләтеп (өченче затлар 
аркылы) ия булган (капиталында биш проценттан артык өлешендә 
катнашучы) физик затның 214-ФЗ номерлы федераль законның 
3,3 статьясының 3 өлешендәге таләпләргә туры килүе турында 
мәгълүмат (8нче кушымта). 

5. 5. Вәкил вәкаләтләрен раслаучы Документ (әгәр 
мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эшли икән); 

Дәүләт хезмәтен алу буенча гариза бланкын мөрәҗәгать 
итүче Бүлеккә шәхсшн мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. 
Бланкның электрон формасы Инспекциясенең рәсми сайтында 
урнаштырылган (5нче кушымта). 

Гариза һәм аңа теркәлә торган документлар мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан түбәндәге ысулларның берсе ярдәмендә 
кәгазьдә тапшырылырга (җибәрелергә) тиеш: 

шәхсән (ышанычнамә нигезендә мөрәҗәгать итүче 
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исеменнән гамәл кылучы зат тарафыннан); 
почта юлламасы белән. 
Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан көчәйтелгән  квалификацияле электрон имза белән 
имзаланган электрон документ рәвешендә «Интернет» челтәре 
аша Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
порталы, Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша  
да тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин. 

 
2.6. Норматив хокукый 
актлар нигезендә дәүләт 
хезмәтен күрсәтү өчен 
зарури булган, дәүләт 
органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм бүтән 
аешмалар карамагындагы 
һәм мөрәҗәгать итүче 
аларны тапшырырга 
хокуклы булган 
документларның тулы 
исемлеге, шул исәптән 
электрон рәвештә, 
мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан аларны алу 
ысуллары, аларны 
тапшыру тәртибе; әлеге 
документлар белән эш 
итүче дәүләт органы, 
җирле үзиарә органы яисә 

Юридик зат-төзүчегә карата гомуми файдаланудагы 
сайтлардан файдаланып, ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек 
итү кысаларында алынырга мөмкин булган һәм мөрәҗәгать итүче 
аларны тапшыру хокукына ия булган документлар: 

Юридик затларның бердәм дүләт реестрыннан өземтәләр 
(белешмәләр); 

мөрәҗәгать итүченең салымнарны, җыемнарны һәм башка 
төрле зарури түләүләрне түләүдә бурычлары булмавы турында 
мәгълүмат (белешмә); 

барлык дәрәҗә бюджетларга узган/агымданы финанс 
елында юридик зат тарафыннан фактта түләнгән салымнарны 
суммасы турында белешмәләр; 

Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан аерым затта 
күчемсез милек объектына карата булган хокуклар турында 
өземтә (белешмәләр); 

Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан объект төзү (булдыру) эше гамәлгә ашырыла 
торган җир кишәрлегенә карата өземтә (белешмә); 

Төзүченең бер кулдагы башкарма органы вазыйфаларын 
гамәлгә ашыручы затларның, төзүчегә ахыр чиктә турыдан яки 

214-ФЗ номерлы 
федераль законның 3 
статьясының 2 өлеше, 
20 һәм 21 статьялары 
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оешма 
 

читләтеп (өченче затлар аркылы) ия булган (капиталында биш 
проценттан артык өлешендә катнашучы) физик затның ябылмаган 
хөкеме турында мәгълүматлар; 

Төзүченең бер кулдагы башкарма органы вазыйфаларын 
гамәлгә ашыручы затларның, төзүченең баш бухгалтерының, 
корпоратив юридик затка-төзүчегә ахыр чиктә яки читләтеп 
(өченче затлар аркылы) ия булган (капиталында биш проценттан 
артык өлешендә катнашучы) физик   затның квалификацияскен 
алу рәвешендә административ җәзасы булуы турында 
мәгълүматлар. 

Мөрәҗәгать итүче тапшырырга хокуклы булган 
документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе шушы 
Регламентның 2.5 пунктында билгеләнде. 
     Мөрәҗәгать итүчедән 210 - ФЗ номерлы Федераль законның 7 
статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктындагы «а»-«г» 
пунктчаларында санап кителгән очраклардан тыш, 
документларның һәм мәгълүмат тапшыруның, дәүләт яки 
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән баш тартканда яисә дәүләт яки муниципаль хезмәт 
күрсәтүдән баш тартканда күрсәтелмәгән документлар  таләп итү 
тыела. 

 
2.7. Дәүләт хезмәтен 
күрсәтү буенча, норматив 
хокукый актларда каралган 
очракларда, алар белән 
килештерү таләп ителә 
торган һәм бу гамәл дәүләт 
хезмәтен күрсәтүче 

Дәүләт хезмәтен килештерү таләп ителми  
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башкарма хакимият 
органы тарафыннан 
гамәлгә ашырыла торган 
дәүләт хакимияте 
органнарының (җирле 
үзидарә органнарының) 
һәм аларның структур 
бүлекчәләренең исемлеге. 
 
 
2.8. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен зарури 
документларны кабул 
итүдән баш тарту 
нигезләренең тулы 
исемлеге  

Мөрәҗәгать итүченең тиешенчә рәсмиләштерелмәгән 
документларны тапшыруы (гаризаның һәм документларның 
тексты укылышлы түгел; гариза һәм шул исәптән электрон 
документ рәвешендә җибәрелгән документлар шәхсән яки 
электрон имза белән таныкланмаган; документларда язу 
бетерелгән, өстәп язылган, сүзләр сызылган урыннар һәм аларда 
килешенмәгән башка төзәтүләр булу); 
          Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр 
округлары территориясендә төзелә торган, аларга карата 66-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы законының көче туктатылмаган 
объектка карата дәүләт хезмәте күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү; 
          мөрәҗәгатьне әлеге Регламентның 1.2 пункты нигезендә 
(аның вәкаләтле вәкиле) дәүләт хезмәте алучы булмаган зат 
җибәргән очракта); 
         әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларны 
тапшырмау; 

Инспекциягә дәүләт хезмәтен бирү турында гариза юллау 
датасына кадәр өч календарь көннән иртәрәк булмаган чорда 
Торак төзелешенең бердәм мәгълүмат системасында (наш.дом.рф) 

№ 214-ФЗ Федераль 
законның 23 
статьясының 6 
өлешендәге 1.2 
пункты, 66-ЗРТ 
номерлы  ТР законы. 
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төзүче тарафыннан урнаштырылган проект декларациясенең 
булмавы 

 
2.9. Дәүләт хезмәтен 
күрсәтүне туктату яисә 
дәүләт хезмәтен 
күрсәтүдән баш тарту 
нигезләренең тулы 
исемлеге  
  

         Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктату нигезләре юк. 
         Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту нигезләре: 
         Инспекция тарафыннан әлеге Регламентның 1.2 пунктының 
«а» пунктчасында күрсәтелгән таләпләргә (214-ФЗ номерлы 
Федераль закон, 175-ФЗ номерлы Федераль закон белән кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алмыйча) туры килмәү фактларын ачыклау); 
инспекция тарафыннан әлеге Регламентның 1.2 пунктының «б» 
пунктчасында күрсәтелгән таләпләргә 214-ФЗ номерлы Федераль 
законның 3 статьясындагы 11, 2 өлешләрендә билгеләнгән 
таләпләргә туры килмәү фактларын ачыклау; 
           Инспекция тарафыннан әлеге Регламентның 1.2 
пунктындагы «в» пунктчасында күрсәтелгән, 214 - ФЗ номерлы 
Федераль законның 3 статьясындагы 2 өлешенең 1, 2-6, 8 
пунктлары таләпләренә туры килмәү фактларын ачыклау; 
инспекция тарафыннан 214-ФЗ номерлы Федераль законның 20 
һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә туры килмәү 
фактларын ачыклау. 
          Мөрәҗәгать итүчегә әлеге пунктның икенче абзацында 
каралган нигезләргә туры килү турында бәяләмә бирүдән баш 
тарткан очракта йә мөрәҗәгать итүчегә мондый бәяләмә бирелгән 
көннән соң алтмыш көн эчендә аларга күпфатирлы йортны һәм 
(яки) башка күчемсез милек объектын өлешле төзүдә беренче 
катнашучы белән шартнамәне дәүләт теркәвенә алу өчен 
документлар тапшырылмаган булса, проект декларациясе әлеге 
Регламентта билгеләнгән тәртиптә кабат тикшерелергә тиеш. 

№ 214-ФЗ номерлы 
Федераль законның 19 
статьясыны 2.2 өлеше; 
 
 

2.10. 2.10. Дәүләт хезмәте Дәүләт хезмәте бушлай күрсәтелә.  



18 
 
күрсәткән өчен алына 
торган дәүләт пошлинасы 
һәм башка түләүнең 
тәртибе, күләме һәм 
сәбәпләре. 
 
2.11. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү өчен мәҗбүри 
саналган хезмәт күрсәтү 
өчен түләүнең тәртибе, 
күләме һәм сәбәпләре, шул 
исәптән андый түләүне 
исәпләү ысулы турындагы 
мәгълүматны да кертеп 
 

Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми  

2.12. Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турындагы гариза 
биргәндә һәм андый 
хезмәтләр күрсәтү 
нәтиҗәсен алганда чиратта 
утыруның максималь 
вакыты 
 

Дәүләт хезмәтен кү\рсәтү турында гариза биргәндә һәм андый 
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алган вакытта чиратта торуның 
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш. Рөхсәт алу өчен 
гариза тапшырганда чират булганда – 15 минуттан артык түгел.  
  Алучыларның аерым категорияләре өчен чират билгеләнмәгән.        
 

РФ Президентының 
601 нче Указының 1 
нче пункты 

2.13. Гариза бирүченең 
дәүләт хезмәте күрсәтү 
турындагы мөрәҗәгатен 
теркәү вакыты, шул 

Гариза кергән көнне. 
Ял (бәйрәм) көнендә электрон рәвештә килгән гарызнамә ял 

(бәйрәм) көненнән соң килүче эш көнендә теркәлә. 
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исәптән электрон формада 

 
2.14. Дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган 
биналарга, гариза 
бирүчеләрнең көтү һәм 
кабул итү урынына 
таләпләр, шул исәптән 
аталган объектларда 
Россия Федерациясенең 
инвалидларны социаль 
яклау турындагы закон 
нигезендә инвалидлар өчен 
керү мөмкинлеген тәэмин 
итү, андый хезмәтләр 
тәкъдим итү тәртибе 
турындагы визуаль, 
текстлы һәм мультимедиа 
мәгълүмат урнаштыру 
 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү Инспекциянең Казан шәһәре, 
Декабристлар урамы 81нче йорт адресы буенча урнашкан 
бинаның һаваны кондиционерлау системасы, янгынга каршы 
системаы, мәгълүмати стенд, документларны теркәү өчен кирәкле 
җиһазлар урнаштырылган холлында башкарыла. 
           Бина гариза бирүчеләр өчен уңайлы урында, шул исәптән 
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып, дәүләт 
хезмәтен күрсәтү тәртибе турында визуаль һәм текстлы 
мәгълүмат белән җиһазландырылган. 
            Инвалидларның дәүләт хезмәте күрсәтү урынына 
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителгән. Инвалидларның 
торакка үтемлелеген тәэмин итү максатыннан, бинага керү 
уңыннан пандус эшләнгән, аның буенча мөмкинлекләре 
чикләнгән кешеләрне бинага күчерү гамәлгә ашырыла. 
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2.15. Дәүләт хезмәтенең 
үтемлелеге һәм сыйфаты 
күрсәткечләре, шул 
исәптән гариза бирүченең 
вазифаи затлар белән 
дәүләт хезмәте күрсәткән 
вакытта хезмәттәшлек 
саны һәм аларның 
дәвамлылыгы, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү күпфункцияле 
үзәгендә, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр 
күрсәтү күпфункцияле 
үзәгенең читтәге эш 
урыннарында дәүләт 
хезмәтен алу мөмкинлеге, 
дәүләт хезмәте күрсәткән 
вакытта мәгълүмат алу 
мөмкинлеге, шул исәптән 
мәгълүмати-коммуникация 
технологияләреннән 
файдаланып 
 

Дәүләт хезмәте күрсәтүнең үтемлелек күрсәткече булып 
түбәндәгеләр санала:  
1) документларны кабул итү, тапшыру эшләре башкарыла торган 
биналарның җәмәгать транспортыннан файдалана алу зонасында 
урнашуы; 
2) гариза бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган 
биналарның, шулай ук белгечләрнең җитәрлек санда булуы;  
3) дәүләт хезмәтен күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм вакытлары 
турында мәгълүмат стендларында, «Интернет» челтәренең 
мәгълүмат ресурсларында Татарстан Республикасы дәүләт 
телләрендә тулы мәгълүмат булу; 
4) мөмкинлелкәре чикләнгән кешеләр өчен бинага дәүләт хезмәте 
күрсәтелә торган урынга каршылыкларсыз үтеп керүен тәэмин 
итү (бинага һәм аның чикләрендәге бүлмә урыннарына җайлы 
керү-чыгу); 
5) инвалидларга аларга бүтән затлар елән бертигез дәрәҗәдә 
хезмәтләр алуга комачу итүче киртәләрне җиңүдә ярдәм күрсәтү. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең сыйфат күрсәткече булып 
түбәндәгеләр санала:  
1) документларны кабул итү һәм тикшерү вакытын үтәү; 
2) дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу вакытын саклау; 
3) документларны кабул иткәндә һәм мөрәҗәгать итүчеләргә 
тапшырганда чиратлар булмау; 
4) дәүләт хезмәтен күрсәтүче вазифаи затның гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаятьләр булмау; 
5) инвалидларга аларга бүтән затлар беән бертигез дәрәҗәдә 
хезмәтләр алуга комачау итүче киртәләрне җиңүдә ярдәм күрсәтү. 
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алган вакытта дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр 
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үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 
Күп функцияле үзәк аша дәүләт хезмәте күрсәтү, дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән 
торып эш урыны гамәлгә ашырылмый. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат бүлек 
башлыгы, Инспекциянең рәсми сайтында (http://gsn.tatarstan.ru) 
шәхси мөрәҗәгать иткәндә (шул исәптән телефон буенча) 
алынырга мөмкин, Татарстан Республикасы дәүләт һәм 
муниципаль хезмәтләр Порталында, дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында алынырга мөмкин. 

 

2.16. Дәүләт хезмәтен 
электрон формада 
күрсәтүнең үзенчәлекләре 
 

Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү тәртибе турында Консультация 
Инспекциянең рәсми сайтындагы интернет-кабул итү бүлмәсе 
аша электрон формада алынырга мөмкин. 
Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган 
электрон документ рәвешендә «Интернет» челтәре аша да 
тәкъдим ителергә (җибәрелергә) мөмкин. Бу очракта түбәндәгеләр 
файдалныла: Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләр порталы, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 
(функцияләр) Бердәм порталы, Инспекция сайты. 

№ 63-ФЗ Федераль 
законы    



22 
 

3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге 
һәм үтәү вакыты, аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән 
административ процедураларны (гамәлләрне) электрон формада үтәү 
үзенчәлекләре, шулай ук административ процедураларны күпфункцияле 
үзәкләрдә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү күпфункцияле 
үзәкләренең читтәге эш урыннарында административ процедураларны 
башкару үзенчәлекләре 
 

3.1. Дәүләт хезмәте күрсәткән вакытта гамәлләрнең эзлеклелеген сурәтләү 
3.1.1. Төзүче һәм проект декларациясенең 3 статьяның 11 һәм 2 өлешләрендә, 

«күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә 
катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында " 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә туры килүе турында бәяләмә бирү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтү (алга таба – ярашлылык турында бәяләмә) түбәндәге 
административ процедураларны үз эченә ала: 

мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү һәм ярдәм күрсәтү, шул исәптән 
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү өлешендә дә; 

ярашлылык турында бәяләмәне әзерләү һәм бирү; 
техник хаталарны төзәтү (тасвирлау, басма, грамматик яки арифметик 

хаталар). 
3.1.2. Дәүләт хезмәте күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеге Блок-схемасы әлеге 

Регламентка № 10 кушымтасында китерелгән. 
 
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультация бирү һәм ярдәм күрсәтү, шул 

исәптән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү 
өлешендә  

 
Телдән (шәхсән яки телефон буенча) яисә язмача (шул исәптән электрон 

документ формасында) мөрәҗәгать итүченең дәүләт хезмәтләрен алу тәртибе 
турында консультация алу өчен инспекциягә мөрәҗәгате административ 
процедураны башлау өчен нигез булып тора. 

Телдән мөрәҗәгать иткән очракта, бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә, шул 
исәптән дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм 
эчтәлеге буенча консультацияләр бирә һәм мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән дәүләт 
хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү өлешендә дә ярдәм 
күрсәтә. 

Әгәр граждан мөрәҗәгатькә язмача җавап алырга тели икән, бүлек белгече 
мөрәҗәгать итүчегә язмача консультация бирүне гамәлгә ашыра, шул исәптән 
дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм эчтәлеге 
буенча да. 

Әгәр граждан мөрәҗәгатькә язмача җавап алырга тели икән, бүлек белгече 
мөрәҗәгать итүчегә язмача консультация бирүне гамәлгә ашыра, шул исәптән 
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дәүләт хезмәте алу өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм эчтәлеге 
буенча да. 

Язма мөрәҗәгатькә җавап-мөрәҗәгатьне теркәү датасыннан соң утыз 
календарь көн эчендә. 

Процедураның нәтиҗәсе: ярашлылык турында бәяләмә бирү буенча 
тапшырыла торган документларның составы, формасы һәм башка мәсьәләләр 
буенча консультация; гариза бирүчегә, шул исәптән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен 
кирәкле документларны рәсмиләштерү өлешендә ярдәм күрсәтү. 

 
3.3. Ярашлылык турындагы бәяләмәне яисә мондый бәяләмәне бирүдән 

баш тартуны әзерләү һәм тапшыру 
 
3.3.1. Ярашллык турында бәяләмәне яисә андый бәяләмәне бирүдән баш 

тартуны тапшыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә түбәндәге административ 
гамәлләр башкарыла: 

Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм башка документларны 
(мәгълүматны) теркәү; 

Гаризаны карау; 
Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара мөрәҗәгатьләр 

формалаштыру (юнәлеш) һәм һәркем өчен мөмкин булган сайтлардан мәгълүмат 
алу; 

Ярашлылык турында бәяләмә бирүгә ярашлылык һәм баш тарту турында 
бәяләмә формалаштыру; Ярашлылык турында бәяләмә бирү (җибәрү) яки бирүдән 
баш тарту турында бәяләмә бирү. 

3.3.2. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм башка 
документларны (мәгълүматны) теркәү. 

Мөрәҗәгать итүчедән инспекциягә шәхсән яки әлеге регламентның 2.5 пункты 
белән билгеләнгән ярашлылык турында бәяләмә (алга таба - гариза) һәм 
документлар бирү турында ышанычлы зат аша килү административ гамәлне башлау 
өчен нигез булып тора. 

3.3.2.1. Бүлек белгече әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган дәүләт 
хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен 
нигезләрнең булуын тикшерүне гамәлгә ашыра. 

Тапшырылган документлар әлеге Регламентның 2.8 пункты таләпләренә туры 
килмәгән очракта, бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә (мөрәҗәгать итүченең 
вәкиленә) баш тарту өчен нигез булу турында хәбәр итә һәм документлар кабул 
итүдән баш тарту өчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлату белән 
документлар кире кайтара. 

3.3.2. Тапшырылган документларның әлеге Регламентның 2.8 пункты 
таләпләренә туры килгән очракта, документлар белән тәэмин итү һәм контроль 
бүлеге белгече: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының (алга таба - 
электрон хөкүмәт) электрон документлар әйләнешенең бердәм ведомствоара 
системасында гариза теркәүне гамәлгә ашыра); 
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инспекция башлыгына гаризаны карап тикшерүгә җибәрә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура документларның әлеге 

Регламентның 2.8 пункты таләпләренә туры килүен ачыклауга бер эш көненнән дә 
соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә (гариза бирүченең вәкиленә) 
кайтарылган Документлар ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген документлар кабул 
итүдән баш тарту өчен язмача аңлатма белән яки инспекция башлыгына карауга 
җибәрелгән теркәлгән документларны, электрон хөкүмәткә туры килү турында 
бәяләмә бирү турында гариза. 

3.3.3. Гаризаны карау. 
Инспекция башлыгы гаризаны карый һәм аны инспекция башлыгының 

беренче урынбасарына резолюция белән җибәрә. 
Инспекция башлыгының беренче урынбасары әлеге гаризаны карый һәм аны 

Бүлек башлыгына резолюция белән җибәрә. 
Бүлек җитәкчесе җаваплы башкаручыны билгели һәм гариза җибәрә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура алдагы процедура 

тәмамланганнан соң киләсе эш көненнән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: Бүлек белгеченә әлеге Регламентта билгеләнгән 

тәртиптә эшләү өчен җибәрелгән гариза. 
3.3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара 

мөрәҗәгатьләр формалаштыру (юнәлеш) һәм гомуми файдаланудагы сайтлардан 
мәгълүмат алу. 

3.3.4.1. Бүлек белгече дәүләт хезмәтләре күрсәтүче органнарга, дәүләт 
органнарына яисә җирле үзидарә органнарына, дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы 
оешмаларга, башка дәүләт органнарына, ведомствоара электрон хезмәттәшлек 
процессында катнашучы җирле үзидарә органнарына әлеге Регламентның 2.6 
пункты нигезендә мәгълүматлар алу өчен ведомствоара запрослар җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар әлеге Регламентның 3.3.3 
пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланганнан соң өч эш көне эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: белешмәләр бирү турында җибәрелгән гарызнамә. 
3.3.4.2. Инспекция таләпләре буенча хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнар 

автоматлаштырылган режимда гамәлгә ашырыла: 
Гарызнамәне эшкәртү һәм сорала торган белешмәләрне эзләү; 
Ведомствоара электрон хезмәттәшлек итү ярдәмендә сорала торган 

белешмәләрне формалаштыру, яки, сорала торган белешмәләр булмаган очракта, 
сәбәпләрен күрсәтеп, соралучы белешмәләрне баш тарту турында белдерүнамә 
җибәрү. 

Әлеге пунктта билгеләнә торган процедура законнарда билгеләнгән вакытта 
гамәлгә ашырыла.  

Процедураларның нәтиҗәсе: документлар (мәгълүматлар) яисә мәгълүмат 
бирүдән баш тарту турында белдерү. 

3.3.4.3. Бүлек белгече гомум файдаланудагы сайтлардан төзүченең юридик 
затына карата электрон формада мәгълүмат ала: 
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Россия Федераль салым хезмәте сайтында egrul.nalog.ru - ликвидацияләү 
процедурасының булуы (булмавы) турында; 

Россия Федерациясе арбитраж судлары сайтында kad.arbitr.ru -Бөлгенлеккә 
төшү турында эштә кулланыла торган процедураларның берсен кертү турында 
карарның булу (булмавы), эшчәнлекне административ җәза чарасы буларак 
туктатып тору турында; 

сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасы сайтында 
old.zakupki.gov.ru -юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу турында «2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендә алып барыла торган намуссыз тәэминатчылар реестрында 
мәгълүматлар булу (булмау) турында»; 

Россиянең Монополиягә каршы федераль хезмәте сайтында rnp.fas.gov.ru -
намуссыз тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) реестрында мәгълүматлар 
булу (булмавы) турында, аны алып бару «дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны 
тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә 
контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль 
закон нигезендә алып барыла»; 

сатуларны үткәрү турында мәгълүмат урнаштыру өчен Россия Федерациясе 
сайтында torgi.gov.ru - җир кишәрлеген сату буенча аукционда намуссыз 
катнашучылар реестрында яки җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү 
хокукына аукционның булу (булмавы) турында. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар әлеге Регламентның 3.3.3 
пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланганнан соң ике эш көне эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: гомуми файдаланудагы сайтлардан алынган 
мәгълүмат. 

3.3.5. Ярашллык турында бәяләмә яисә мондый бәяләмәне бирүдән баш тарту 
тартуны формалаштыру 

Әлеге Регламентның 3.3.4 пунктында каралган административ гамәлләр 
нәтиҗәләре административ гамәлне башлау өчен нигез булып тора. 

Бүлек белгече: 
әлеге Регламентның 3.3.4 пункты нигезендә һәркем өчен мөмкин булган 

сайтлардан алынган документларны (мәгълүматны) карауны һәм анализлауны 
гамәлгә ашыра; 

мөрәҗәгать итүченең Торак төзелешенең бердәм мәгълүмат системасында 
(наш.дом.рф.) Инспекциясенең шәхси кабинетында җибәрелгән проект 
декларациясендә булган мәгълүматларның 214-ФЗ номерлы федераль законның 20 
һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә туры килү фактын билгели; 

мөрәҗәгать итүченең билгеләнгән таләпләргә туры килү фактын билгели: 
1) 214-ФЗ номерлы федераль законның (218-ФЗ номерлы федераль закон, 175-

ФЗ номерлы федераль закон керткән үзгәрешләрне исәпкә алмыйча) 3 статьясының 
2 өлешендә, - мөрәҗәгать итүче әлеге Регламентның 1.2 пунктындагы «а» ярдәмче 
пунктына туры килгән очракта; 
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2) 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 статьясының 1.1, 2 өлешендә, - 
мөрәҗәгать итүче әлеге Регламентның 1.2 пунктындагы «б» ярдәмче пунктына туры 
килгән очракта; 

3) 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 статьясының 2 өлешендәге 1, 2-6, 8 
пунктларында, - мөрәҗәгать итүче әлеге Регламентның 1.2 пунктындагы «в» 
ярдәмче пунктына туры килгән очракта; 

Ярашлылык турында бәяләмә проекты яисә ярашллык турында бәяләмә 
бирүдән баш тарту турында хат проекты әзерли.  

Ярашлылык турында бәяләмә бирү турында Карар кабул ителгән очракта, 
белгеч тарафыннан югарыда күрсәтелгән бәяләмә түбәндәге формада әзерләнә: 

төзүче тарафыннан күчемсез милек объектын төзүгә рөхсәт алган очракта, 
әлеге Регламентка № 1 кушымта нигезендә, 2018 елның 1 июленә кадәр форма 
буенча; 

- төзүче тарафыннан әлеге Регламентка 2 нче кушымта нигезендә 2018 елның 
1 июленнән соң күчемсез милек объекты төзелешенә рөхсәт алган очракта; 

- өлешләп төзүдә катнашучыларның акчаларын әлеге Регламентка 3 нче 
кушымта нигезендә, форма буенча эскроу счетларында урнаштыру очрагында. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар әлеге Регламентның 3.3.4 
пунктында күрсәтелгән процедуралар тәмамланганнан соң алты эш көне эчендә 
гамәлгә ашырыла. 

Административ гамәлләр нәтиҗәсе булып тора: документларны тикшерү һәм 
ярашлылык турында бәяләмә бирүгә ярашлылык яисә баш тарту турында бәяләмә 
проектын әзерләү (әлеге Регламентның 2.9 пунктында күрсәтелгән дәүләт хезмәте 
күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булган очракта). 

3.3.5.2. Бүлек белгече инспекция башлыгына ярашлылык турында бәяләмә 
проектын яки бүлек башлыгы, начальникның беренче урынбасары белән 
килештерелгән ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту турында хат 
проектын җибәрә. 

Инспекция башлыгы ярашлылык турында бәяләмә бирүгә ярашлылык яки баш 
тарту турында бәяләмәне имзалый. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар әлеге Регламентның 3.3.5.1 
пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе:  
ярашлылык турында бәяләмә; 
ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту. 
3.3.6. Ярашлылык турында бәяләмә бирү (җибәрү) яки бирүдән баш тарту 

турында бәяләмә бирү. 
3.3.6.1. Әлеге Регламентның 3.3.5.2 пунктында каралган административ 

гамәлләр нәтиҗәсе административ гамәлне башлау өчен нигез булып тора. 
Бүлек белгече: 
Ярашлылык турында бәяләмәне яисә ярашллык турында бәяләмә бирүдән баш 

тартутурында хатны терки; 
Мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә), гаризада күрсәтелгән элемтә ысулыннан 



27 
 

файдаланып, дәүләт хезмәте күрәтүнең нәтиҗәсе турында хәбәр итә, 
рәсмиләштерелгән ярашлылык турында бәяләмәне яисә мондый бәяләмәне бирүдән 
баш тарту турында хатны тапшыру датасы һәм вакыты турында җиткерә;   

инспекция сайтында, шулай ук торак төзелешенең бердәм мәгълүмати 
системасында ярашлылык турында бәяләмә бирү яки ярашлылык турында бәяләмә 
бирүдән баш тарту турында мәгълүмат урнаштыра. 

Бүлек белгече гариза бирүчегә (аның вәкиленә) кулларга бирә яки почта аша 
заказлы хат белән рәсмиләштерелгән ярашлылык турында бәяләмәне яки баш тарту 
сәбәпләрен күрсәтеп бәяләмә бирүдән баш тарту турында бәяләмә бирмәү турында 
белдерү кәгазе белән җибәрә. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура әлеге Регламентның 3.3.5.2 
пунктында күрсәтелгән процедураны тәмамлаганнан соң ике эш көне эчендә гамәлгә 
ашырыла. 

3.3.6.2. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) дәүләт хезмәте 
нәтиҗәләрен алган өчен бүлекнең белгече шәхсән килгән: 

мөрәҗәгать итүченең (гариза бирүче вәкиле) шәхесен раслаучы документ 
билгели; аның вәкаләтләрен гариза бирүче исеменнән гамәлгә ашыруны тикшерә 
(ышанычнамә)); 

вәкилгә дәүләт хезмәте нәтиҗәсе бирә. 
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза бирүче (мөрәҗәгать 

итүче вәкиле) килгән көнне гамәлгә ашырыла. 
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (гариза бирүченең вәкиленә) 

дәүләт хезмәте нәтиҗәсен бирү (юнәлеш). 
 

3.4. Техник хаталарны (язу, басма хатаны, грамматик яки 
арифметик хатаны) төзәтү 
 
3.4.1. Документта техник хаталар (язу, басма хатаны, грамматик яки 

арифметик хата) ачыкланган очракта, гариза бирүче инспекциягә тапшыра: 
а) а) әлеге Регламентка 11 нче кушымта нигезендә техник хаталарны (язу, 

басма хатаны, грамматик яки арифметик хата) төзәтү турында гариза;  
б) б) мөрәҗәгать итүчегә техник хаталар (язу, басма хатаны, грамматик яки 

арифметик хата) булган дәүләт хезмәте нәтиҗәсе буларак бирелгән документ); 
в) в) техник хаталар (язу, басма хатаны, грамматик яки арифметик хата) булу 

турында аныклаучы юридик көчкә ия документлар.  
Документта күрсәтелгән белешмәләрдә техник хаталарны (тасвирламаларны, 

мөһер, грамматик яки арифметик хаталарны) төзәтү турында гариза гариза бирүче 
(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән яисә почта аша җибәрелә.  

3.4.2. Документлар белән тәэмин итү һәм тикшереп тору бүлеге белгече 
техник хаталарны (язу, басма хатаны, грамматик яки арифметик хата) төзәтү 
турындагы гаризаны кабул итә, гаризаны теркәлгән документлары бергә теркәүгә 
ала һәм аларны бүлек Бүлек белгеченә тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура гариза кергән вакыттан алып 
бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 
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Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, карап тикшерү өчен 
Бүлек белгеченә җибәрелгән гариза. 

3.4.3. Бүлек белгече: 
документларны карый; 
техник хаталар булмаган очракта техник хаталарны төзәтү турында гаризаны 

кире кагу турында карар проектын әзерли, аны Бүлек башлыгына, начальникның 
беренче урынбасарына, аннары инспекция башлыгына имза салуга җибәрә. 
Инспекция башлыгы имзалаган һәм техник хаталарны төзәтү турында гаризаны 
кире кагу турында теркәлгән карар бүлек белгече гариза бирүчегә (мөрәҗәгать 
итүченең вәкиленә) шәхсән үзе бирә яки гаризада күрсәтелгән адрес буенча почта 
аша (электрон почта аша) җибәрә); 

дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документларга төзәтмәләр кертү 
максатларында әлеге Регламентның 3.3.5.2 пунктында каралган гамәлләрне гамәлгә 
ашыра һәм мөрәҗәгать итүчегә (мөрәҗәгать итүче вәкиленә) техник хата булган 
документ (язу, басма хатаны, грамматик яки арифметик хата булган документның 
оригиналын тартып алу мөмкинлеге булган документ (мөрәҗәгать итүченең 
вәкиленә) нөсхәсен шәхсән язып бирә яисә гаризада күрсәтелгән почта адресына 
юллый бирү бүлегенә документ, техник хата (язу, басма хатаны, грамматик яки 
арифметик хата) бар. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар (язу, басма 
хатаны, грамматик яки арифметик хата) ачыкланганнан соң өч эш көне эчендә 
гамәлгә ашырыла.  

Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә тапшырылган (җибәрелгән) 
документ. 

3.4.4. Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча бирелгән документка 
үзгәрешләр кертелгән очракта, орган һәм (яки) вазыйфаи зат гаебе белән җибәрелгән 
хаталарны төзәтүгә юнәлдерелгән документ мөрәҗәгать итүчедән түләү алынмый. 

 
4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 
 
4.1. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтүнең тулы күләмдә һәм сыйфатын контрольдә 

тоту тикшерү үткәрү, карау, карарлар кабул итү һәм мөрәҗәгатьләргә җавап әзерләү, 
дәүләт хезмәте күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның гамәлләренә (гамәл 
кылмау) шикаятьләр булган вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмау) 
шикаятьләр булган. 

Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формалары 
булып тикшерүләр үткәрү тора: 

эш башкаруны алып бару, шул исәптән документларны кабул итү срокларын 
һәм тәртибен үтәү; 

документларны карау нәтиҗәләренең закон таләпләренә туры килүе (әлеге 
Регламент); 

дәүләт хезмәте күрсәтү срокларын, тәртибен үтәү. 
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Тикшерүләр үткәрүнең вакытлылыгы планлы характерда (эш планнары 
нигезендә гамәлгә ашырыла) һәм планнан тыш характерда (мөрәҗәгать итүченең 
конкрет мөрәҗәгате буенча). 

4.2. Хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда билгеләнгән 
гамәлләр үтәлешен тикшерү бүлек башлыгы һәм Инспекция башлыгының беренче 
урынбасары тарафыннан тикшерүләр үткәрү юлы белән башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге 
Инспекциянең структур бүлекчәләре, вазыйфаи регламентлар турында нигезләмәләр 
белән билгеләнә. 

Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын 
бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар РФ законнары нигезендә 
җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту инспекция башлыгы 
тарафыннан башкарыла. 

4.5. Гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан дәүләт 
хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту дәүләт хезмәте күрсәткәндә инспекция 
эшчәнлегенең ачыклыгы, дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм 
ышанычлы мәгълүмат алу һәм гаризаларны (шикаятьләрне) судка кадәр карау 
мөмкинлеге турында мәгълүмат алу юлы белән башкарыла. 

5.  Дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, 
дәүләт хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять 
белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе 

5.1. Мөрәҗәгать итүче карарларның, гамәлләрнең (гамәл кылмау) судка кадәр 
тәртиптә шикаять бирү хокукына ия): 

Дәүләт хезмәткәрләре (вазыйфаи затлар) - Инспекция башлыгына. 
Инспекция башлыгы - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына. 
5.2. Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала: 
1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында запросны теркәү вакытын бозу; 
2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедә дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары 
белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә 
гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе; 

4) мөрәҗәгать итүчедә дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары 
белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының 
законнары һәм башка норматив хокукый актлары белән каралмаган очракта дәүләт 
хезмәте күрсәтүдән баш тарту; 

6) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актларында каралмаган түләү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән туктау; 



30 
 

7) Инспекциянең, аның вазыйфаи затының дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәсендә бирелгән документларда күрсәтелгән опечаткалар һәм хаталарны 
төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу; 

8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 
тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 
законнары һәм башка норматив хокукый актлары белән күздә тотылмаган очракта 
дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору; 

10) дәүләт хезмәте күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә 
мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле 
документларны кабул итүдән баш тартканда яисә дәүләт хезмәте күрсәтүдә 
күрсәтелмәгән очракта, аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы, яисә дәүләт 
хезмәте күрсәтүе таләп, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 
4 пунктында каралган очраклардан тыш. 

5.3. Шикаять кәгазьдә яки электрон формада язмача бирелә. 
Шикаять мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүе вакытында, КФҮ аша, почта 

аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Инспекциянең рәсми 
сайтыннан (http://gsn.tatarstan.ru) файдаланып җибәрелә ала, Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы, дәүләт һәм муниципаль 
хезмәтләрнең (функцияләре) бердәм порталы аша тапшырла ала.  

5.4. Шикаятьне карау срогы-теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи 
затына мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итүдән баш тартуы яисә 
җибәрелгән опечаткалар һәм хаталарны төзәтүдә яисә билгеләнгән срокны бозган 
очракта - аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә шикаять бирелгән очракта. 

5.5. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш: 
1) карарлары һәм гамәлләр (гамәл кылмавы) шикаять кылына торган дәүләт 

хезмәте күрсәтүч органның, дәүләт хезмәте күрсәтә торган органдагы вазифаи 
затның яисә граждан хезмәткәренең аталышы; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең яшәү урыны турында мәгълүмат - физик зат яисә исеме, мөрәҗәгать 
итүченең урнашу урыны турында мәгълүмат - юридик зат, шулай ук элемтә өчен 
телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һәм җавап 
бирүчегә җибәрелергә тиеш почта адресы; 

3) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның шикаять белдерелә торган карарлары 
һәм гамәлләре (гамәл кылмау), дәүләт хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты 
яисә дәүләт хезмәткәре турында мәгълүматлар; 

4) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте 
күрсәтүче вазыйфаи затның яисә дәүләт хезмәткәренең карары һәм гамәле (гамәл 
кылмау) белән килешмәгән дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза 
бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның күчермәләре 
тапшырылырга мөмкин. 
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5.6. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 
ителә: 

11) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 
чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
мөһер һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән 
каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә 

соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язма рәвештә һәм мөрәҗәгать итүченең теләге 
буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап 
җибәрелә. 

5.7. Шикаять әлеге Регламентның 5.6 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгать 
итүчегә тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 
дәүләт хезмәте күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү 
максатларында инспекция тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәте алу максатларында башкарылырга тиешле 
гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.8. Шикаять әлеге Регламентның 5.6 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгать 
итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта кабул 
ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул 
ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, 
шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны 
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә. 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 1нче 
кушымта 
 
 
 
Форма Россия Төзелеш министрлыгының 
653/пр номеры боерыгы белән расланган 

 
 

Төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм 
күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статҗясының 2 өлешендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә  

 
№_____________                                         от «___» ____________ 20___ г. 

 
Төзүченең аталышы: _______________________________________________ 
Төзүченең ОГРН: _______________________________________________________ 
Төзүченең ИНН: ________________________________________________________ 
Төзелеш проектының аталышы: _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Капиатль төзелеш объектының адресы:1 __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Төзелешкә рөхсәт № _________ бирү датасы ________________________ 
бирелгән 
__________________________________________________________________ 
          (Төзелешкә рөхсәт бирүне башкара торган Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 
________________________________________________________________________    
яки җирле үзидарә органының  вәкаләтле органы аталышы) 
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Өлешле төзүдә катнашучыларның акчаларын җәлеп итүнең планлаштырылган 
ысулы: __________________________________________________________ 
(өлешле төзүдә катнашу килешүе/ акчаларны эскроу счетларда урнаштырып өлешле төзүдә 
катнашу килешүе) 
Бу бәяләмә төзүченең _____________________ 
________________________________________________________________________ 
өлешле төзүдә катнашучыларның өлешле төзүдә катнашуы нигезендә, шулай ук 
төзүченең һәм проект декларациясенең төзелеш проекты турындагы блокланган 
төзелешле , өч һәм аннан артыграк блоклардан тора тора торган күп фатирлы йорт 
һәм (яисә) йортлар төзелешенә акчаларын җәлеп итүгә хокукын раслый 
 («___» ____________ 20__ ел редакциясендә)  
________________________________________________________________________ 
(төзелеш проекты аталышы) 
«Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә 
катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр 
кертү турында»гы 20014 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ Федераль закон нормалары 
белән расланган таләпләргә туры килүе3. 
 Төзүченең һәм проект декларациясенең күрсәтелгән таләпләргә җавап бирүе 
турындагы мәгълүматлар кушымтада китерелгән. 

 
Бәяләмәне бирүгә вәкаләтле  
вазифаи зат                              _____________________________________ 
                                                                                      (вазифа аталышы) 
_________________________________________________     ___________________ 
     (фамилия, исем, әтисенең исеме (соңгысы- булган очракта)                                        (имза) 

 
────────────────────────────── 

1 Әлеге объектны төзүгә рөхсәт нигезендә капиталь объект адресы күрсәтелә. 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 2 өлешендә, 20 һәм 21 
статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмәгә кушымта 
«___» ___________ 20__ ел № _______ 

 

Күчемсез милек объектын төзүгә рөхсәт 2018 елның 1 июленә кадәр алынган 
очракта төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр 
кертү турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль 
законның 3 статьясының 2 өлешендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән 
таләпләргә җавап бирүе турындагы мәгълүматлар 

 
Ярашлылык турындагы таләпләр Ярашлылык 

турында билге1 
1 Төзүченең устав (склад) капиталы, устав фонды 

тулысынча түләнгән һәм минималь күләмнән кимрәк 
түгел2 

 

2 Төзүчегә карата юридик затны ликвидацияләү 
процедурасы башкарылмый 
 

 

3 Төзүчегә карата банкротлык турындагы эштә кулланыла 
торган процедураларның берсен кертү турында арбитраж 
суды карары юк 
 

 

4 Төзүчегә карата Арбитраж судның аның эшчәнлеген 
административ җәза чарасы буларак туктатып тору 
турындагы карары юк 

 

5 Төзүче намуссыз тәэминатчылар (подрядчылар, 
башкаручылар) 3 реестрларында төзүче (шул исәптән 
төзүче үзе башкаручы органның функцияләрен 
башкаручы зат) турында контрактларда яисә 
шартнамәләрдә каралган йөкләмәләрне үтәү өлешендә 
мәгълүмат юк, алар предметы булып капиталь төзелеш 
объектларын төзү, реконструкцияләү һәм капиталь 
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ремонтлау өлкәсендә эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү 
яисә мондый төзелеш, реконструкция һәм капиталь 
ремонт оештыру яисә юридик заттан торак биналар 
сатып алу яисә юридик заттан торак биналар сатып алу 
 

6 Төзүчегә (шул исәптән төзүче үзе башкаручы орган 
функцияләрен башкаручы зат) карата дәүләт яки 
муниципаль милектә булган җир кишәрлеген сату буенча 
аукционда намуссыз катнашучылар реестрында яисә 
дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген 
арендалау шартнамәсен төзү хокукына аукционда 
катнашучылар реестрында мәгълүмат юк4 
 

 

7 Төзүченең салымнар, җыемнар буенча, алдагы календарь 
елы өчен Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларына башка мәҗбүри түләүләр буенча 
бурычлары юк, аларның күләме соңгы хисап датасына 
бурычлы - юридик затка карата таләпләрнең гомуми 
күләменә тигез яки аннан артып китә 
 

 

8 Төзүче үзе башкарма органы функцияләрен гамәлгә 
ашыра торган зат һәм бухгалтер исәбен алып бару 
йөкләнгән башка вазыйфаи затның, яки төзүченең 
бухгалтерлык исәбен алып бару буенча хезмәт күрсәтү 
турында килешү төзегән затның икътисад өлкәсендәге 
җинаятьләр өчен хөкем ителмәве (мондый суд эшчәнлеге 
түләнгән яки бетерелгән затлардан тыш), шулай ук 
күрсәтелгән затларга карата, капиталь төзелеш 
объектларын төзү, реконструкцияләү һәм мондый 
төзелеш оешмаларын төзү өлкәсендә билгеле бер 
вазыйфаларны биләп тору яисә билгеләнгән эшчәнлек 
белән шөгыльләнү хокукыннан мәхрүм итү рәвешендәге 
җәза дисквалификация рәвешендә реконструкция һәм 
административ җәзага тартылмаган 
 

 

9 Проект декларациясе җибәрү датасына төзүче һәм (яки) 
аның төп җәмгыяте яки мондый төп җәмгыятьнең 
бүлендек җәмгыяте тарафыннан төзелеш эшләре 
өлешләп төзүдә катнашучыларның акчаларын җәлеп 
итеп гамәлгә ашырыла торган күпфатирлы йортны һәм 
(яки) күчемсез мөлкәтнең башка объектын файдалануга 
тапшыру срогын, төзүче тарафыннан мондый күчемсез 
милек объектларын өлешләп төзүдә беренче катнашучы 
белән төзелгән өлешләп төзүдә катнашу шартнамәсен 
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дәүләт теркәвенә алу өчен тәкъдим ителгән проект 
декларациясендә күрсәтелгән проект декларациясендә 
күрсәтелгән5 
 

10 Проект декларациясендә күрсәтелгән төзүче турында 
мәгълүмат Россия Федерациясе законнары таләпләренә 
туры килә6 

 

11 Проект декларациясендә күрсәтелгән төзелеш проекты 
турында мәгълүмат Россия Федерациясе законнары 
таләпләренә туры килә7 

 

 
Бәяләмәне бирүгә вәкаләтле  
вазифаи зат          ____________________________________ 
                                             (вазифаның аталышы) 
_________________________________________________     ___________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)           (подпись) 
 
 
 
 
 
 

────────────────────────────── 

1 Графа «җавап бирә» форматыныда тутырыла 
2 «Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу 

турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 30 
декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 статьясының 2.1өлеше белән расланган 
           3 Реестрларны алып бару «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында»  2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 
номерлы Федераль закон һәм «Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәт 
күрсәтүләрне сатып алу турында»2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 
гамәлгә ашырыла. 

4 Реестрны алып бару Россия Федерациясе Җир кодексының 28 һәм 29.12 статьялары нигезендә 
гамәлгә ашырыла. 

5 Шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында законнарда билгеләнгән тәртиптә файдалануга кертелмәгән 
күпфатирлы йортлар һәм (яки) башка күчемсез милек объектлары проект декларациясе җибәргән дата 
исәпкә алына. 

6 «Күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»  2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән» 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 2нче 
кушымта 
 
 
Форма Россия Төзелеш министрлыгының 
653/пр номеры боерыгы белән расланган 

 
 

Төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм 
күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 2 өлешендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турындагы бәяләмә 

 
№_____________                                         от «___» ____________ 20___ г. 

 
Төзүченең аталышы: _______________________________________________ 
Төзүченең ОГРН: _______________________________________________________ 
Төзүченең ИНН: ________________________________________________________ 
Төзелеш проектының аталышы: _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Капиатль төзелеш объектының адресы:1 __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Төзелешкә рөхсәт № _________ бирү датасы ________________________ 
бирелгән 
__________________________________________________________________ 
          (Төзелешкә рөхсәт бирүне башкара торган Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 
________________________________________________________________________    
яки җирле үзидарә органының  вәкаләтле органы аталышы) 
 
Өлешле төзүдә катнашучыларның акчаларын җәлеп итүнең планлаштырылган 
ысулы: __________________________________________________________ 
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(өлешле төзүдә катнашу килешүе/ акчаларны эскроу счетларда урнаштырып өлешле төзүдә 
катнашу килешүе) 
Бу бәяләмә төзүченең _____________________ 
________________________________________________________________________ 
өлешле төзүдә катнашучыларның өлешле төзүдә катнашуы нигезендә, шулай ук 
төзүченең һәм проект декларациясенең төзелеш проекты турындагы блокланган 
төзелешле , өч һәм аннан артыграк блоклардан тора тора торган күп фатирлы йорт 
һәм (яисә) йортлар төзелешенә акчаларын җәлеп итүгә хокукын раслый 
 («___» ____________ 20__ ел редакциясендә)  
________________________________________________________________________ 
(төзелеш проекты аталышы) 
«Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә 
катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр 
кертү турында»гы 20014 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ Федераль закон нормалары 
белән расланган таләпләргә туры килүе3. 
 Төзүченең һәм проект декларациясенең күрсәтелгән таләпләргә җавап бирүе 
турындагы мәгълүматлар кушымтада китерелгән. 

 
Бәяләмәне бирүгә вәкаләтле  
вазифаи зат                              _____________________________________ 
                                                                                      (вазифа аталышы) 
_________________________________________________     ___________________ 
     (фамилия, исем, әтисенең исеме (соңгысы- булган очракта)                                        (имза) 

 
────────────────────────────── 

1 Әлеге объектны төзүгә рөхсәт нигезендә капиталь объект адресы күрсәтелә. 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статҗясының 2 өлешендә, 20 һәм 21 
статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмәгә кушымта 
«___» ___________ 20__ ел № _______ 

 

Күчемсез милек объектын төзүгә рөхсәт 2018 елның 1 июленнән соң алынган 
очракта төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр 
кертү турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль 
законның 3 статьясының 2 өлешендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән 
таләпләргә җавап бирүе турындагы мәгълүматлар 

 
Ярашлылык турында таләпләр Ярашлылык 

турында билге1 
1 Төзүче төзелешкә бер рөхсәт кысаларында өлешләп 

төзүдә катнашучыларның акчаларын җәлеп итеп 
төзелешне гамәлгә ашыра (гамәлгә ашырачак) 

 

2 Төзүче өлешләп төзүдә катнашучыларның җир 
участогының шәһәр төзелеше планы яки 
территорияне планлаштыру проекты белән расланган 
проект нигезендә төзелешкә берничә рөхсәт 
чикләрендә акча җәлеп итеп, йә төзелеп беткән 
территория чикләрендә урнашкан бер яки берничә 
җир кишәрлегендә төзү өчен бер яки берничә рөхсәт 
чикләрендә төзелеш алып бара (гамәлгә ашырачак), 
аңа карата территорияне комплекслы үзләштерү 
турында килешү төзелгән территория яки 
территорияне комплекслы үстерү турында килешү 
төзелгән территория кысаларында төзү өчен 

 

3 Төзүченең проект документлары һәм проект 
документларына экспертиза уңай бәяләмәсе бар 

 

4 Төзүче үз чараларының күләме төзелеш проект 
бәясенең кимендә 10% тәшкил итә 

 

5 Төзүченең банк счетында проект декларациясе 
җибәрү датасына вәкаләтле банкта төзелеш проект 
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бәясенең 10% тан да ким булмаган күләмдә акча бар 
яисә күрсәтелгән датага төзүче вәкаләтле банк белән 
күпфатирлы йортны төзүгә вәкаләтле банк 
тарафыннан максатчан кредит бирү турында килешү 
төзеде, алар составына өлешләп төзү объектлары 
керә, төзелешнең проект бәясеннән 40% тан да ким 
булмаган күләмдә. 

6 Төзүченең, өлешләп төзүдә катнашучыларның һәм 
(яки) күчемсез мөлкәтнең башка объектларын төзү 
өчен бер рөхсәт яки төзелешкә берничә рөхсәт бирү 
чикләрендә өлешле төзелештә катнашучыларның 
акчаларын җәлеп итү белән бәйле максатчан 
кредитлардан тыш, кредитлар, займнар, ссудлар 
буенча йөкләмәләре юк, һәм (яки) төп Төзүче 
җәмгыяте тарафыннан бирелгән әлеге максатларга 
максатчан займнар буенча төзелеш бәясенең 20% тан 
артучы күләмдә күрсәтелгән максатларга максатчан 
займнар буенча төзелешкә бирелгән рөхсәтләрнең 
мондый займ буенча процентлар Россия Федерациясе 
Үзәк банкының төп ставкасының кредит килешүе 
төзелгән көнгә гамәлдә булган вакытка ике процент 
пунктка арттырылмаган 

 

7 Төзүче акцияләрдән тыш, кыйммәтле кәгазьләрне 
чыгару яки бирү  тормышка ашырылмаган 

 

8 Өлешләп төзүдә катнашучыларның акчаларын җәлеп 
итү белән бәйле булмаган йөкләмәләр, өлешләп төзү 
өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә 
ашыруга вәкаләтле Россия Федерациясе субъекты 
башкарма хакимияте органына проект декларациясен 
җибәрү датасына, төзелешнең проект бәясенең 1% 
тан артмый, ә өлешләп төзү объектының 
(объектларның) кимчелекләрен бетерү буенча төзүче 
йөкләмәләреннән тыш 

 

9 Төзүче карамагында булган мөлкәт өченче затларның 
йөкләмәләрен, шулай ук өлешләп төзүдә 
катнашучыларның акчаларын җәлеп итү һәм 
күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең 
бүтән объектларын төзү белән бәйле булмаган 
төзүченең үз йөкләмәләрен бер рөхсәт яки төзелешкә 
берничә рөхсәт чикләрендә төзү өчен 
файдаланылмый 

 

10 Төзүченең өченче затларның йөкләмәләрен үтәүне 
тәэмин итү буенча йөкләмәләре юк 

 

11 Төзүче финанс тотрыклылыгы нормативларын үти2  
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12 Төзүчегә карата юридик затларны ликвидацияләү 
процедуралары үткәрелми 

 

13 Төзүчегә карата Арбитраж судның банкротлык 
турындагы эштә кулланыла торган процедураларның 
берсен кертү турындагы карары юк 

 

14 Төзүчегә карата Арбитраж судның аның эшчәнлеген 
административ җәза чарасы буларак туктатып тору 
турындагы карары юк 

 

15 Төзүче намуссыз тәэминатчылар (подрядчылар, 
башкаручылар) реестрларында 3 төзүче (шул исәптән 
төзүче үзе башкаручы органның функцияләрен 
башкаручы зат) турында контрактларда яисә 
шартнамәләрдә каралган йөкләмәләрне үтәү 
өлешендә мәгълүмат юк, алар предметы булып 
капиталь төзелеш объектларын төзү, 
реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау өлкәсендә 
эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү яисә мондый 
төзелеш, реконструкция һәм капиталь ремонт 
оештыру яисә юридик заттан торак биналар сатып 
алу яисә юридик заттан торак биналар сатып алу 

 

16 Төзүче (шул исәптән төзүче үзе башкаручы орган 
функцияләрен башкаручы зат) карата дәүләт яки 
муниципаль милектә булган җир кишәрлеген сату 
буенча аукционда намуссыз катнашучылар 
реестрында яисә дәүләт яки муниципаль милектә 
булган җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү 
хокукына аукционда катнашучылар реестрында 
мәгълүмат юк4 

 

17 Төзүченең салымнар, җыемнар буенча недоимка, 
узган календарь елы өчен Россия Федерациясе 
бюджет системасы бюджетларына башка мәҗбүри 
түләүләр буенча бурычлары юк, аларның күләме 
соңгы хисап датасына бурычлы - юридик затка карата 
таләпләрнең гомуми күләменә тигез яки аннан артып 
китә 

 

18 Төзүченең бердәнбер башкарма органы 
функцияләрен башкаручы зат, төзүче коллегиаль 
башкарма органы әгъзасы булып торучы зат яки 
төзүченең бердәнбер башкарма органы функцияләрен 
гамәлгә ашыручы зат, яисә төзүченең вакытлыча бер 
башкарма органы, ахыр чиктә турыдан - туры яки 
читләтеп (өченче затлар аша) турыдан-туры яисә 
читтән (капиталда 5% тан артык катнаша) корпоратив 
юридик зат-төзүче, төзүченең баш бухгалтеры 
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«Күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек 
объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм кайбер 
закон актларына үзгәрешләр кертү турында " 2004 
елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль 
законның 3.2 статьясында билгеләнгән» 
 

19 Проект декларациясе җибәрү датасына төзүче һәм 
(яки) аның төп җәмгыяте яки мондый төп 
җәмгыятьнең бүлендек җәмгыяте тарафыннан 
төзелеш эшләре өлешләп төзүдә катнашучыларның 
акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 
күпфатирлы йортны һәм (яки) башка күчемсез милек 
объектын файдалануга тапшыру срогын бозган факт 
билгеләнмәгән, әлеге проект декларациясендә төзүче 
тарафыннан мондый күчемсез милек объектларын 
өлешләп төзүдә беренче катнашучы белән төзелгән 
өлешләп төзүдә катнашу шартнамәсен дәүләт 
теркәвенә алу өчен тәкъдим ителгән 

 

20 Проект декларациясендә күрсәтелгән төзүче турында 
мәгълүмат Россия Федерациясе законнары 
таләпләренә туры килә5 

 

21 Проект декларациясендә күрсәтелгән төзелеш 
проекты турында мәгълүмат Россия Федерациясе 
законнары таләпләренә туры килә5 

 

 
Бәяләмәне бирүгә вәкаләтле  
вазифаи зат                              _____________________________________ 
                                                                                      (вазифа аталышы) 
_________________________________________________     ___________________ 
     (фамилия, исем, әтисенең исеме (соңгысы - булган очракта)                                        (имза) 

 
────────────────────────────── 

 
 
 
 
 
 
 
 

────────────────────────────── 
1 Графа «җавап бирә» форматыныда тутырыла 
2 «Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу 

турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 30 
декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 статьясының 2.1өлеше белән расланган 
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           3 Реестрларны алып бару «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 
номерлы Федераль закон һәм «Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәт 
күрсәтүләрне сатып алу турында»2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 
гамәлгә ашырыла. 

4 Реестрны алып бару Россия Федерациясе Җир кодексының 28 һәм 29.12 статьялары нигезендә 
гамәлгә ашырыла. 

5 «Күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында " 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән» 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 3нче 
кушымта 
 
 
Форма Россия Төзелеш министрлыгының 
653/пр номеры боерыгы белән расланган 

 
 

Төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм 
күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 1.1 һәм 2  өлешләре, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән 
таләпләргә җавап бирүе турында бәяләмә 

 
№_____________                                         от «___» ____________ 20___ г. 

 
Төзүченең аталышы: _______________________________________________ 
Төзүченең ОГРН: _______________________________________________________ 
Төзүченең ИНН: ________________________________________________________ 
Төзелеш проектының аталышы: _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Капиатль төзелеш объектының адресы:1 __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Төзелешкә рөхсәт № _________ бирү датасы ________________________ 
бирелгән 
__________________________________________________________________ 
          (Төзелешкә рөхсәт бирүне башкара торган Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 
________________________________________________________________________    
яки җирле үзидарә органының  вәкаләтле органы аталышы) 
 
Өлешле төзүдә катнашучыларның акчаларын җәлеп итүнең планлаштырылган 
ысулы: __________________________________________________________ 
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(өлешле төзүдә катнашу килешүе/ акчаларны эскроу счетларда урнаштырып өлешле төзүдә 
катнашу килешүе) 
Бу бәяләмә төзүченең _____________________ 
________________________________________________________________________ 
өлешле төзүдә катнашучыларның өлешле төзүдә катнашуы нигезендә, шулай ук 
төзүченең һәм проект декларациясенең төзелеш проекты турындагы блокланган 
төзелешле , өч һәм аннан артыграк блоклардан тора тора торган күп фатирлы йорт 
һәм (яисә) йортлар төзелешенә акчаларын җәлеп итүгә хокукын раслый 
 («___» ____________ 20__ ел редакциясендә)  
________________________________________________________________________ 
(төзелеш проекты аталышы) 
«Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә 
катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр 
кертү турында»гы 20014 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ Федераль закон нормалары 
белән расланган таләпләргә туры килүе3. 
 Төзүченең һәм проект декларациясенең күрсәтелгән таләпләргә җавап бирүе 
турындагы мәгълүматлар кушымтада китерелгән. 

 
Бәяләмәне бирүгә вәкаләтле  
вазифаи зат                              _____________________________________ 
                                                                                      (вазифа аталышы) 
_________________________________________________     ___________________ 
     (фамилия, исем, әтисенең исеме (соңгысы - булган очракта)                                        (имза) 

 
────────────────────────────── 

1 Әлеге объектны төзүгә рөхсәт нигезендә капиталь объект адресы күрсәтелә. 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11 һәм 2  өлешләре, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмәгә кушымта 
«___» ___________ 20__ ел № _______ 
 

Өлешләп төзүдә катнашучыларның акчалары эскроу счетларда 
урнаштырылган очракта төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең 
«Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле 
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы 
федераль законның 3 статьясының 1.1. һәм 2  өлешләре, 20 һәм 21 
статьяларында билгеләнгән таләпләргә җавап бирүе турындагы мәгълүматлар 

 
Ярашлылык турында таләпләр Ярашллык турында 

билге1 
1 Төзүчегә карата юридик затларны ликвидация 

процедуралары үткәрелми 
 

2 Төзүчегә карата Арбитраж судның банкротлык 
турындагы эштә кулланыла торган процедураларның 
берсен кертү турындагы карары юк 

 

3 Төзүчегә карата Арбитраж судның аның эшчәнлеген 
административ җәза чарасы буларак туктатып тору 
турындагы карары юк 

 

4 Төзүчегә карата төзүченең (подрядчыларның, 
башкаручыларның) 2 намуссыз тәэминатчылар 
реестрларында төзүченең (шул исәптән төзүченең 
шәхси башкарма органы функцияләрен башкаручы 
зат турында) капиталь төзелеш объектларын төзү, 
реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау өлкәсендә 
эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү контрактларда яки 
шартнамәләрдә каралган йөкләмәләрне үтәү 
өлешендә яисә мондый төзелеш, реконструкция һәм 
капиталь ремонт үткәрүне оештыру яисә юридик 
заттан торак урыннары сатып алу турында 
мәгълүматлар юк. 

 

5 Төзүче (шул исәптән төзүче үзе башкаручы орган 
функцияләрен башкаручы зат) карата дәүләт яки 
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муниципаль милектә булган җир кишәрлеген сату 
буенча аукционда намуссыз катнашучылар 
реестрында яисә дәүләт яки муниципаль милектә 
булган җир кишәрлеген арендалау шартнамәсен төзү 
хокукына аукционда катнашучылар реестрында 
мәгълүмат юк3 

6 Төзүченең бердәнбер башкарма органы 
функцияләрен башкаручы зат, төзүче коллегиаль 
башкарма органы әгъзасы булып торучы зат яки 
төзүченең бердәнбер башкарма органы функцияләрен 
гамәлгә ашыручы зат, яисә төзүченең вакытлыча бер 
башкарма органы, ахыр чиктә турыдан - туры яки 
читләтеп (өченче затлар аша) (капиталда 5% тан 
артык катнаша) корпоратив юридик зат-төзүче, 
төзүченең баш бухгалтеры «күпфатирлы йортларны 
һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп 
төзүдә катнашу һәм кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында " 2004 елның 30 
декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 
3.2 статьясында билгеләнгән»  

 

7 Проект декларациясе җибәрү датасына төзүче һәм 
(яки) аның төп җәмгыяте яки мондый төп 
җәмгыятьнең бүлендек җәмгыяте тарафыннан 
төзелеш эшләре өлешләп төзүдә катнашучыларның 
акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла торган 
күпфатирлы йортны һәм (яки) башка күчемсез милек 
объектын файдалануга тапшыру срогын бозган факт 
билгеләнмәгән, әлеге проект декларациясендә төзүче 
тарафыннан мондый күчемсез милек объектларын 
өлешләп төзүдә беренче катнашучы белән төзелгән 
өлешләп төзүдә катнашу шартнамәсен дәүләт 
теркәвенә алу өчен тәкъдим ителгән 

 

8 Проект декларациясендә күрсәтелгән төзүче турында 
мәгълүмат Россия Федерациясе законнары 
таләпләренә туры килә 4 

 

9 Проект декларациясендә күрсәтелгән төзелеш 
проекты турында мәгълүмат Россия Федерациясе 
законнары таләпләренә туры килә 4 

 

 
Бәяләмәне бирүгә вәкаләтле  
вазифаи зат                              _____________________________________ 
                                                                                      (вазифа аталышы) 
_________________________________________________     ___________________ 
     (фамилия, исем, әтисенең исеме (соңгысы- булган очракта)                                        (имза) 
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───────────────────────────── 

1 Графа «җавап бирә» форматыныда тутырыла 
2 Реестрларны алып бару «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 
номерлы Федераль закон һәм «Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәт 
күрсәтүләрне сатып алу турында»2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 
гамәлгә ашырыла. 

3 Реестрны алып бару Россия Федерациясе Җир кодексының 28 һәм 29.12 статьялары нигезендә 
гамәлгә ашырыла. 

4«Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 30 
декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль закон белән расланган 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 4нче 
кушымта 
 
 

Төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм 
күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11 һәм 2  өлешләре, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән 
таләпләргә җавап бирүе турында бәяләмә бирүдән баш тарту 
 
 
№_____________                                         от «___» ____________ 20___ г. 

 
Төзүченең аталышы: _______________________________________________ 
Төзүченең ОГРН: _______________________________________________________ 
Төзүченең ИНН: ________________________________________________________ 
Төзелеш проектының аталышы: _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Капиатль төзелеш объектының адресы:1 __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Төзелешкә рөхсәт № _________ бирү датасы ________________________ 
бирелгән 
__________________________________________________________________ 
          (Төзелешкә рөхсәт бирүне башкара торган Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 
________________________________________________________________________    
яки җирле үзидарә органының  вәкаләтле органы аталышы) 
 
Өлешле төзүдә катнашучыларның акчаларын җәлеп итүнең планлаштырылган 
ысулы: __________________________________________________________ 
(өлешле төзүдә катнашу килешүе/ акчаларны эскроу счетларда урнаштырып өлешле төзүдә 
катнашу килешүе) 
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Төзүче һәсм (яисә) төзелеш проекты турындагы декларация («___»______20____ел 
редакциясендә) «Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын 
өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон 
актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ 
номерлы федераль закон нормалары белән расланган түбәндәгк таләпләргә җавап 
бирми: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(төзүченең 214-ФЗ номеры федераль законның 3 статьясының 2 өлешендә билгеләнгән таләпләргә һәм (яисә) проект 
декларациясенең 214-ФЗ номерлы федераль законның 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә җавап 
бирмәвенең ачыкланган фактлары күрсәтелә)  
 
_____________________ 
1 кирәкле вариант калдырыла: төзүче һәм проект декларациясе, яисә төзүче, яисә проект декларациясе 

 
       Бәян ителгәннәрдән чыгып, «Күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек 
объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон 
актларына үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы 
Федераль законның 19 статьясындагы 22 өлеше нигезендә, Татарстан 
Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы йортлар һәм күчемсез милекнең башка объектларын 
өлешләп төзүдә катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль 
законның 3 статьяның 11 һәм 2 өлешләре, 20 һәм 21 статьялары белән билгеләнгән 
таләпләргә туры килүе турында бәяләмә бирүдән баш тарта.   

 
          Әлеге баш тарту төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортлар һәм күчемсез милекнең башка объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»  2004 
елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 3 
статьяның 11 һәм 2 өлешләрендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
туры килүе турында бәяләмә алу максатыннан Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелешен күзәтү инспекциясенә кабат проект декларациясен тапшырырга 
комачауламый. 

 
 

Бәяләмәне бирүгә вәкаләтле  
вазифаи зат                              _____________________________________ 
                                                                                      (вазифа аталышы) 
_________________________________________________     ___________________ 
     (фамилия, исем, әтисенең исеме (соңгысы- булган очракта)                                        (имза) 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 5нче 
кушымта 
 
 
Тәкъдим ителгән форма 

Кемгә: ___________________________________ 
_________________________________________ 
Кемнән: _________________________________ 
Юридик затның тулы атамасы һәм оешу-хокук 
формасы, түбәндәге исемнән: 
_________________________________________ 

 
 
Дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза 
 «__» _________20___г. 
  

«Күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп 
төзүдә катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр 
кертү турында" 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның 23 
статьясы нигезендә «Төзүчегә төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2004 

(җитәкченең яисә вәкаләтле затның фамилиясе, 
исеме, атасының исеме) 

Элемтә өчен мәгълүмат: 
Тел._____________________________________ 
Электрон 
почта_________________________________ 
Мөрәҗәгать итүченең (мөрәҗәгать итүченең 
вәкиленең) почта адресы: 
_________________________________________ 
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елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль законның3 статьясының 2 
өлешендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә җавап бирүе буенча 
ярашллык турында бәяләмә бирү» дәүләт хезмәте күрсәтелүен сорыйм. 

Проект декларациясе Торак төзелешенең бердәм мәгълүмат системасында 
(наш.дом.рф) урнаштырылды, №________ _______. 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле документлар һәм (яисә) мәгълүматлар 
кушымта итеп китерелә. 
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең ахыргы нәтиҗәсен: кулга Татарстан Республикасы 
Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясендә шәхсән тапшыруны һәм (яисә) гаризада 
күрсәтелгән почта адресына җибәрүне сорыйм. 
 Кушымта: (мөрәҗәгать итүче тарафыннан күрсәтелә торган барлык 
документларны һәм һәр документтагы битләр санын күрсәтергә): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 Имза____________________  _______________________________ 
         (тулы имза) 
 Дата_______________________ 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 6нчы 
кушымта 
 

 
Төзүченең реквизитлары һәм төзүченең бер кулдагы башкарма органы вазифаларын 
гамәлгә ашыручы затларның, төзүченең баш бухгалтерының, корпоратив юридик 
затка – төзүчегә ахыр чиктә турыдан яки читләтеп (өченче затлар аркылы) ия булган 
(капиталында биш проценттан артык өлешендә катнашучы) физик затның шәхси 
мәгълүматлары турында белешмә 
 
Төзүченең атамасы  
ОГРН  
ИНН, КПП  
Юридик затның бер кулдагы башкарма 
органы  

 

ФИА, шул исәптән элек булганнары, иялек 
килешендә  
 

 

СНИЛС  
Туган көне  
Туган урыны  
Паспорт мәгълүматлары (серия, номер, кем 
тарафыннан бирелгән, бирү датасы, бүлекчә 
коды) 

 

Теркәлү урыны  
Фактик  яшәү урыны  
Хәзерге яшәү урынына килгәнче фактик яшәү 
урыны буенча һәм/яки теркәлгән яшәү урыны 
буенча кайсы төбәкләрдә яшәгән (почта адресын 
күрсәтеп), шул исәптән Совет Армиясен, Россия 
Федерациясе Кораллы көчләрендә хезмәт узган 
урыны 

 

Баш бухгалтер, яисә бухгалтерлык исәбен 
алып бару йөкләмәсе бирелгән бүтән зат, яисә 
төзүченең бухгалтерлык исәбен алып бару 
буенча хезмәтләр күрсәтү турында шартнамә 
төзелгән затлар 

 

ФИА, шул исәптән элек булганнары, иялек  
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килешендә 
СНИЛС  
Туган көне  
Туган урыны  
Паспорт мәгълүматлары (серия, номер, кем 
тарафыннан бирелгән, бирү датасы, бүлекчә 
коды) 

 

Теркәлү урыны  
Фактик  яшәү урыны  
Хәзерге яшәү урынына килгәнче фактик яшәү 
урыны буенча һәм/яки теркәлгән яшәү урыны 
буенча кайсы төбәкләрдә яшәгән (почта адресын 
күрсәтеп), шул исәптән Совет Армиясен, Россия 
Федерациясе Кораллы көчләрендә хезмәт узган 
урыны 

 

Төзүченең коллегиаль башкарма органы 
әгъзасы булып торучы затлар  

 

ФИА, шул исәптән элек булганнары, иялек 
килешендә  
 

 

СНИЛС  
Туган көне  
Туган урыны  
Паспорт мәгълүматлары (серия, номер, кем 
тарафыннан бирелгән, бирү датасы, бүлекчә 
коды) 

 

Теркәлү урыны  
Фактик  яшәү урыны  
Хәзерге яшәү урынына килгәнче фактик яшәү 
урыны буенча һәм/яки теркәлгән яшәү урыны 
буенча кайсы төбәкләрдә яшәгән (почта адресын 
күрсәтеп), шул исәптән Совет Армиясен, Россия 
Федерациясе Кораллы көчләрендә хезмәт узган 
урыны 

 

Идарәче компаниянең бер кулдагы башкарма 
органы вазифаларын башкаручы зат, әгәр ул 
төзүченең бер кулдагы башкарма органы 
яисә төзүченең вакытлыча бер кулдагы 
башкарма органы вазифаларын гамәлгә 
ашырса 

 

ФИА, шул исәптән элек булганнары, иялек 
килешендә  
 

 

СНИЛС  
Туган көне  
Туган урыны  
Паспорт мәгълүматлары (серия, номер, кем 
тарафыннан бирелгән, бирү датасы, бүлекчә 
коды) 

 

Теркәлү урыны  
Фактик  яшәү урыны  
Хәзерге яшәү урынына килгәнче фактик яшәү 
урыны буенча һәм/яки теркәлгән яшәү урыны 
буенча кайсы төбәкләрдә яшәгән (почта адресын 
күрсәтеп), шул исәптән Совет Армиясен, Россия 
Федерациясе Кораллы көчләрендә хезмәт узган 
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урыны 
Корпоратив юридик затка – төзүчегә ахыр 
чиктә турыдан яки читләтеп (өченче затлар 
аркылы) ия булган (капиталында биш 
проценттан артык өлешендә катнашучы) 
физик зат 

 

ФИА, шул исәптән элек булганнары, иялек 
килешендә  
 

 

СНИЛС  
Туган көне  
Туган урыны  
Паспорт мәгълүматлары (серия, номер, кем 
тарафыннан бирелгән, бирү датасы, бүлекчә 
коды) 

 

Теркәлү урыны  
Фактик  яшәү урыны  
Хәзерге яшәү урынына килгәнче фактик яшәү 
урыны буенча һәм/яки теркәлгән яшәү урыны 
буенча кайсы төбәкләрдә яшәгән (почта адресын 
күрсәтеп), шул исәптән Совет Армиясен, Россия 
Федерациясе Кораллы көчләрендә хезмәт узган 
урыны 

 

Юридик зат – төзүченең түләү өчен җаваплы 
затының (түләү җаваплылыгын үз өстенә 
алучы булган очракта) бер кулдагы 
башкарма органы булып торучы физик зат  

 

ФИА, шул исәптән элек булганнары, иялек 
килешендә  
 

 

СНИЛС  
Туган көне  
Туган урыны  
Паспорт мәгълүматлары (серия, номер, кем 
тарафыннан бирелгән, бирү датасы, бүлекчә 
коды) 

 

Теркәлү урыны  
Фактик  яшәү урыны  
Хәзерге яшәү урынына килгәнче фактик яшәү 
урыны буенча һәм/яки теркәлгән яшәү урыны 
буенча кайсы төбәкләрдә яшәгән (почта адресын 
күрсәтеп), шул исәптән Совет Армиясен, Россия 
Федерациясе Кораллы көчләрендә хезмәт узган 
урыны 

 

Баш бухгалтер булып торучы физик хат, яисә 
бухгалтерлык исәбен алып бару йөкләмәсе 
бирелгән бүтән зат, яисә юридик зат – 
төзүченең түләү өчен җаваплы затының 
(түләү җаваплылыгын үз өстенә алучы 
булган очракта) бухгалтерлык исәбен алып 
бару буенча хезмәтләр күрсәтү турында 
шартнамә төзелгән затлар  

 

ФИА, шул исәптән элек булганнары, иялек 
килешендә  
 

 

СНИЛС  
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Туган көне  
Туган урыны  
Паспорт мәгълүматлары (серия, номер, кем 
тарафыннан бирелгән, бирү датасы, бүлекчә 
коды) 

 

Теркәлү урыны  
Фактик  яшәү урыны  
Хәзерге яшәү урынына килгәнче фактик яшәү 
урыны буенча һәм/яки теркәлгән яшәү урыны 
буенча кайсы төбәкләрдә яшәгән (почта адресын 
күрсәтеп), шул исәптән Совет Армиясен, Россия 
Федерациясе Кораллы көчләрендә хезмәт узган 
урыны 

 

 
 
 ____________________ ______________________  _______________________________________ 
        (вазифа)                                        (имза)                                         (тулы имза) 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 6нчы 
кушымта 
 
 

Төзүче идарә органнарының һәм анда катнашучыларның ризалыгы 

 

(оешманың тулы атамасы, адресы (төзүче оешма урнашкан урын)) 
             Шәхс мәгълүматларымның «Шәхси мәгълүматлар турында»гы 2006 елның 27 

июлендәге 152-ФЗ номерлы федераль закон таләпләренә туры килүенә карата 
эшкәртелүенә 
 
Әлегесе белән 
 - бер кулдагы башкарма орган вазифаларын үтәүче зат 
 - оешманың баш бухгалтеры 
 - бухгалтерлык исәбен алып бару йөкләмәсе бирелгән бүтән вазифаи зат, яисә 

оешманың бухгалтерлык исәбен алып бару буена хезмәт күрсәтү турында 
килешү төзелгән зат  

 - төзүченең коллегиаль башкарма органы әгъзасы 
 - идарәче компаниянең бер кулдагы башкарма орагы вазифаларын башкаручы 

зат 
 - төзүченең бер кулдагы башкарма органы 
 - корпоратив юридик затка – төзүчегә ахыр чиктә турыдан яки читлтеп 

(өченче затлар аркылы) ия булган (капиталында 5 проценттан артык өлешендә 
катнашучы) физик зат  

Мин,  , 
 (Фамилия, исем, әтименең исеме тулысынча) 
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(Туган көн, ай, ел, ИНН (булган очракта) 
 
  

 
______________                           
(шәхесне 
раслаучы 
документ төре) 
 

 
__________________ 
(серия, номер, 
бирелү датасы, кем 
тарафыннан 
бирелгән) 

Түбәндәге адрес 
буенча яши: 

 (алга таба – 
шәхси 
мәгълүматлар 
субъекты) 

минем шәхси мәгълүматлар бирү турында карар кабул итәм һәм аларны 
эшкәртүгә ирекле рәвештә, үз ихтыярыс белән һәм үз мәнфгатьләремдә/ 
түбәндәге мәнфәгатьләрендә ризалык бирәм 
 
 (төзүченең тулы 

атамасы) 
Инспекцяи тарафыннан төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемсез милекнең башка объектларын өлешләп төзүдә катнашу 
һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 
Федераль законның 3 статьясындагы 1.1 һәм 2 өлешләрендә, 20 һәм 21 
статьяларында билгеләнгән таләпләргә туры килүе турында бәяләмә бирү яисә 
ярашллык турында бәяләмә бирүдән дәлилле баш тарту буенча дәүләт хезмәтен 
күрсәтү өчен ризалыгымны бирәм. 
Шәхси мәгълүматлар субъектыннан ризалык алган операторның атамасы һәм 
адресы: 
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспкциясе, адресы: Казан 
шәһәре, Декабристлар урамы, 81нче йорт 
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүнең төүбәндәге максатында: Инспекция 
тарафыннан төзүченең һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм 
күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм 
Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 
2004 елның 30 декабрендәге 3 статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 21 
статьяларында билгеләнгән таләпләргә җавап бирүе турында бәяләмә бирү яки 
ярашллык турында бәяләмә бирүдән дәлилле баш тарту буенча дәүләт хезмәтен 
күрсәтү. 
Шәхси мәгълүматлар субъектыннан эшкәртелүенә ризалык алынган шәхси 
мәгълүматлар исемлеге: 
Фамилиясе, исеме, әтисенең исеме; туган елы, ае, көне һәм урыны; ИНН, паспорт 
мәгълүматлары яки шәхесне раслаучы документ мәгълүматлары; яшәгән урыны 
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адресы (теркәлү буенча һәм фактик), миндә хөкем ителгәнлек булуы/булмавы 
турында; миңа карата билгеле бер вазифаларны биләү яки капиталь төзелеш 
объектларын төзү, үзгәртеп кору өлкәсендә билгеле бер эшчәнлек белән 
шөгыльләнү яки мондый төзелешне, үзгәртеп коруны оештыру хокукыннан 
мәхрүм ителү рәвешендә җәза кулланылуы хакында, миңа карата 
квалификациядән мәхрүм итү рәвешендә административ җәза кулланылуы, 
«Банкротлыккка чыгу турында» 2002 елныд 26 октябрендәге 127-ФЗ номеры 
федераль закон нигезендә мине юридик затның йөкләмәләре буенча субсидиар 
җаваплылыкка тарту/тартмау, минем тарафтан юридик затларның бер кулдагы 
башкарма органы вазифаларының гамәлгә ашырылуы, минем тарафтан турыдан-
туры яки читләтеп (өченче затлар аркылы) юридик затның егерме биш 
проценыннан артык акциясенә (өлешенә) ия бу4лым турында, төзүченең һәм 
проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез милекнең башка 
объектларын өлешләп төзүдә катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон 
актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законның 3 статьясындагы 2 
өлешләрендә, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә туры килүе 
турында бәяләмә бирү яисә ярашлылык турында бәяләмә бирүдән дәлилле баш 
тарту буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле рәвештә аталган оператор 
тарафыннан тапшырылган (алынган) шәхси мәгълүматлар субъекты шәхесенә 
кагыла торган башка мәгълүмат. 
Аларны кылуга ризалык бирелә торган шәхси белешмәләр белән эшләү исемлеге, 
шәхси мәгълүматларны эшкәртүдә оператор куллана торган ысулларга гомуми 
тасвирлама: 
Югарда аталган ризалык бирелә торган шәхси мәгълүматларны эшкәртү шәхси 
белешмәләрне катнаш эшкәртү (шәхси мәгълүматларны җыю, яздыру, системага 
салу, туплау, саклау, тәгаенләү (яңарту, үзгәртү), алу, файдалану, тапшыру 
(тарату, бирү, файдалану), шәхсисезләндерү, файдаланмаслык итү, бетерү, юкка 
чыгару) ысулы белән гамәлгә ашырылырга мөмкин. Шәхси мәгълүматларны 
эшкәртү автоматлаштыру чараларын файдаланып та, аларны файдаланмыйча да 
(кәгазьдә) эшкәртелергә мөмкин. 
Шәхси мәгълүматлар субъектының ризалыгы гамәлдә булган вакыт, шулай ук 
әлеге ризалыкны алу ысулы, әгәр федераль законда башкасы билгеләнмәсә: 
Бу ризалык мәгълүматларны эшкәртү буенча чик вакытын билгеләми. 
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалыкны кайтарып алу тәртибе миңа 
мәгълүм. 
Шәхси мәгълүматлар субъектының имзасы: 
 
(Ф.И.А. тулысынча, имза) 
«   20  г.  
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 8нче 
кушымта 

 
Корпоратив юридик затка – төзүчегә ахыр чиктә турыдан яки читләтеп 
(өченче затлар аркылы) ия булган (капиталында биш проценттан артык 
өлешендә катнашучы) физик затның «Күпфатирлы йортларны һәм күчемез 
милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу турында һәм Россия 
Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 
елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 3.2 статьясының  3 
өлешендәге таләпләргә туры килүе турындагы мәгълүмат 
 
              Әлегесе белән төзүче  мәгълүмат җиткерә: 
Корпоратив юридик затка – төзүчегә ахыр чиктә турыдан яки читләтеп (өченче затлар аркылы) ия 
булган (капиталында биш проценттан артык өлешендә катнашучы) физик зат булыа түбәндәге 
тора: 
 
(Фамилия, Исем, Әтисенең исеме тулысынча, гражданлык, туган көне, ае, урыны, шәхесен раслаучы 
документ төре, сериясе кем номеры, кем тарафыннан һәм кайчан бирелгән, ИНН (булган очракта)). 
 214-ФЗ номерлы федераль законның 3 статьясының 2 өлешендәге 

таләпләргә җавап бирә 
(ФИА)  

«Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 
елның 30 декабрендәге, шул исәптән: 
           икътисад эшчәнлеге өлкәсендә кылынган җинаять яки дәүләт хакимиятенә каршы кылынган 
җинаять өчен алынмаган яки үтәлмәгән хөкеме булмаган зат булып; 
        үзенә карата квалификациядән мәхүм ителү рәвешендә административ җәзага тартылган 
булып саналган срогы узмаган зат булып; 
         әгәр суд актында билгеләнгән йөкләмәне зат тарафыннан үтәгән көннән башлап кимендә өч ел узган 
булса, «Банкротлыкка чыгу турында» 2002 елныд 26 октябрендәге 127-ФЗ номерлы федераль закон 
нигезендә юридик зат йөкләмәләре буенча субсидиар җаваплылыкка һәм (яки) юридик заттан югалтуларны 
түләттерү рәвешендә җаваплылыкка тартылган зат булып; 
«Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу 
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турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 
елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 19 статьясының 2 өлеше нигезендә 
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенә проект декларациясен 
җибәрү көненнән алда өч ел дәвамында арбитраж судында банкрот дип табылган юридик затның 
бер кулдагы башкарма органы функциясен гамәлгә ашыручы зат булып; 
            «Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 
елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы федераль законның 19 статьясының 2 өлеше нигезендә  
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенә проект декларациясен 
җибәрү көненнән алда өч ел дәвамында арбитраж судында банкрот дип табылган төзүченең егерме 
биш проценттан артык акциясенә (өлешенә) ия булуны турыдан-туры яки читләтеп (өченче затлар 
аша) гамәлгә ашырган зат булып тормый. 
 

Кушымта:  __ биттә __ нөсхәдә 
 

 
 

 
Төзүче-оешма:      ______________________________________ 

(Вәкилнең ФИА, имзасы) 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 9нчы 
кушымта 
 

«Күпфатирлы йортларны һәм күчемез милекнең бүтән объектларын өлешле 
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы 
федераль законның 3 статьясының 2 өлеше 13 – 17 ярдәмче пунктлары 
белән расланган таләпләргә җавап бирүе турындагы белешмә 
               
(төзүченең атамасы) 
 

№п/п Белдерелә торган таләпләр Нәтиҗәсе  
(әйе/юк) 

1 Төзелешкә бирелгән бер рөхсәт яисә төзелешкә бирелгән берничә рөхсәт 
чикләрендә өлешле төзелештә катнашучылар акчасын җәлеп итүгә һәм 
күпфатирлы    йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең бүтән объектларын төзүгә 
(булдыруга)бәйле кредитлар, займнар, ссудалар буенча йөкләмәләр юк, 
максатчан кредитлардан тыш; 

 

2 Акцияләрдән тыш, кыйммәтле кәгазьләр чыгарылмый һәм бирелми   
3 Төзүченең Инспекциягә проект декларациясен җибәрү датасына өлешле 

төзелештә катнашучыларның акчаларын җәлеп итүгә һәм төзелешкә бер рөхсәт 
яисә төзелешкә берничә рөхсәт чикләрендәкүпфатирлы йортлар һәм (яки) 
күчемсез милекнең бүтән объектларын төзүгә бәйле булмаган, төзелеш бәясенең 
проект бәясеннән бер процентка артып китә торган йөкләмәләре юк. 

 

4 Төзүче милкенең өченче затларның йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итү өчен, 
шулай ук төзүченең төзелешкә бирелгән бер рөхсәт яисә төзелешкә бирелгән 
берничә рөхсәт чикләрендә өлешле төзелештә катнашучылар акчасын җәлеп 
итүгә һәм күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең бүтән 
объектларын төзүгә (булдыруга) бәйле булмаган шәхси йөкләмәләрен үтәү өчен 
файдаланылмый. 

 

5 Өченчке затларның йөкләмәләрен7 үтәүне тәэмин итү буенча бурычлар юк  
 
Вазифа           /Ф.И.А/ 
            (имза) 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 10нчы 
кушымта 

 
 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гариза бирүче 
инспекциягә гариза бирә һәм 2 пунктта күрсәтелгән 
документларны тапшыра.5 регламент проект 
декларациясен гариза биргән көнгә кадәр 3 көннән дә 
соңга калмыйча инспекциянең шәхси кабинетына 
торак төзелешенең бердәм мәгълүмат системасында 
җибәрә 

Документлар белән тәэмин итү һәм 
контроль бүлеге белгече  

гаризаны терки 

Теркәлгән гариза, узган процедураны 
тәмамлаганнан соң, 1 эш көненнән дә соңга 
калмыйча. Мөрәҗәгать Инспекция 
башлыгына җибәрелгән 

Инспекция башлыгы 
гаризаны карый  һәм резолюция белән 

Инспекция башлыгының беренче 
урынбасарына җибәрә   

Бүлек башлыгы 
Җаваплы башкаручыны билгели һәм гариза белән 

документларны үтәү өчен җибәрә 
 

Башкаручы тарафыннан 
гариза килгән көннән 

соңга калмыйча 
алынган гариза 

белән документлар 

Инспекция 
башлыгының беренче 
урынбасары гаризаны 
карый һәм резолюция 

белән Бүлек 
башлыгына җибәрә   

Бүлек Белгече 
тапшырылган документларны П 2.8 

регламентның туры килүен тикшерә 1 
эш көне дәвамында гаризаны Бүлек 

белгеченә җибәрә 
 

Документларның 
Регламентның 

2.8 пунктына 
туры килүе  

Бүлек белгеченә эшләү өчен 
гариза тапшырылган көннән 

башлап 1 эш көне эчендә 
мөрәҗәгать итүчегә кайтарып 

бирелгән документлар, 
документларны кабул итүдән 
баш тартуның сәбәпләрен 

язмача бәян итеп 
  

Юк 

Әйе 
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5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 11  

Бүлек белгече 
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән, ведомствоара хезмәттәшлек нәтиҗәсендә алынган мәгълүматлар анализын җитештерә 
һәм төзүченең билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерә 
1) 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 2 өлеше (218-ФЗ номерлы Федераль закон, 175-ФЗ номерлы Федераль 
закон белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алмыйча) мөрәҗәгать итүченең регламентның 1.2 пунктының «а» пунктчасына туры 
килгән очракта; 
2) 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 11, 2 өлешләренә, мөрәҗәгать итүченең регламентның 1.2 пунктының 
«б» пунктчасына туры килгән очракта; 
3) 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 2 өлешенең 1, 2-6, 8 пунктлары белән, мөрәҗәгать итүченең 
регламентның 1.2 пунктының «в» пунктчасына туры килгән очракта; 
шулай ук проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 20, 21 статьясы таләпләренә туры килүе һәм һәркем өчен 
мөмкин булган сайтлардан мәгълүмат алган көннән алып 6 эш көне эчендә ярашлылык (ярашлылык турында бәяләмә бирүдән 
баш тарту) турында бәяләмә проектын ведомствоара хезмәттәшлек тәртибендә әзерли 

Бүлек белгече 
Документларның 
Регламентның 2.8 

пунктына туры килүен 
билгеләү өчен, гариза 

3 эш көне эчендә 
дәүләт хезмәтен 

күрсәтүдә катнашучы 
органнарга 

ведомствоара 
гарызнамәләр 

формалаштыра 
(җибәрә) 

Дәүләт хезмәтен 
күрсәтүдә 

катнашучы органнар 
Ведомствоара 

хезмәттәшлек итү 
аша соратылган 
белешмәләрне 

гарызнамә 
җибәрелгән көннән 

соңгы 5 эш көне 
эчендә 

формалыштыра 

Бүлек белгече 
Гомуми 

файдаланудагы 
сайтлардан Бүлек 
белгеченә гариза 
җибәргән көннән 
соңгы 2 эш көне 
эчендә электрон 

формада мәгълүмат 
ала 

Бүлек белгече 
Бүлек башлыгы, башлыкның беренче урынбасары белән килештерелгән, 
проектны әзерләгәннән соң, 1 эш көне эчендә Инспекция башлыгы кул 
куйган ярашлылык (ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту) 
турында бәяләмә проекты 

Бүлек белгече 
Инспекция башлыгы бәяләмә 
проектын имзалаганнан соң  1 эш 
көне эчендә ярашлылык (ярашлылык 
турында бәяләмә бирүдән баш тарту) 
турында бәяләмәне терки 

 

Ярашллык турында бәяләмә 
(ярашлылык турында бәяләмә 

бирүдән баш тарту) 
 

Бүлек белгече 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт 
хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре 
турында хәбәр итә 

Бүлек белгече 
Инспекция сайтында ярашлылык 

турында бәяләмә бирү (ярашлылык 
турында бәяләмә бирүдән баш 

тарту турында мәгълүмат 
урнаштыра) 

Бүлек белгече 
гариза бирүчегә ярашлылык 

турында бәяләмә (ярашлылык 
турында бәяләмә бирүдән баш 

тарту) бирә) 

Бүлек белгече 
Ярашлылык турында бәяләмә бирелгән 
(ярашлылык турында бәяләмә бирүдән 
баш тарту) турындагы мәгълүматны 1 эш 
көне эчендә Торак төзелеше бердәм 
мәгълүмат системасында урнаштыра  
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына 11нче 
кушымта 
 
ТР ДТК инспекциясе башлыгы  
В.А.Кудряшовка 
_______________________________ 
Кемнән: ___________________________ 

 
 
 
Техник хаталарны (язу, басма, грамматик яки арифметик хаталарны) 

төзәтү турында гариза 
 
Дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә җибәрелгән хаталар турында хәбәр итәм 

______________________________________________________________________ 
(хезмәтнең атамасы) 

Язылган:____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Дөрес белешмәләр:_______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Техник хаталарны төзәтүне һәм дәүләт хезмәтенең нәтиҗәсе булган 
документка тиешле үзгәрешләр кертүне сорыйм. 

Түбәндәге документларны терким: 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул 

ителгән очракта мондый карарны: 
  e-mail:______________________________________ адресына электрн 

документ рәвешендә җибәрүне; 



66 
 

 
адресы буенча кәгазьдәге документның таныкланган күчермәсе рәвешенлш 

почта аша җибәрүне сорыйм. 
 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә, шул исәптән автоматлаштырылган режимда, 
алар нигезендә дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган тарафыннан дәүләт хезмәтен күрсәтү 
максатларында карарлар кабул итүне кертеп, (шәхси мәгълүматларны җыюга, системага 
салуга, туплауга, саклауга, тәгаенләүгә (яңартуга, үзгәртүгә) файдалануга, таратуга (шул 
исәптән тапшыруга), шәхси үзенчәлекләрен бетерүгә, ябуга, юкка чыгаруга, шулай ук 
дәүләт хезмәтен күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле 
башка төрле гамәлләргә) үземнең ризалыгымны (мәнфәгатьләр вәкил аша 
белдерелгәндә, минем вәкилемнең ризалыгын) сорыйм. 

Хәзергесе белән шуны раслыйм: гаризага кертелгән, минем шәхесемә 
(мәнфәгатьләр вәкил тарафыннан белдерелгәндә, минем тарафтан вәкил булган затка) 
кагыла торган, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән белешмәләр дөрес. Гариза 
теркәлгән документлар (документларның күчермәләре) Россия Федерациясе 
законнарында билгеләнгән таләпләргә җавап бирә, гаризаны тапшыру вакытына бу 
документлар гамәлдә һәм дөрес мәгълүматларны үз эченә ала. 
 
______________    _________________ ( ________________) 
 (дата)      (имза)             (Ф.И.А.) 
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Төзүчегә төзүченең һәм проект 
декларациясенең «Күпфатирлы 
йортларны һәм күчемез милекнең бүтән 
объектларын өлешле төзүдә катнашу 
турында һәм Россия Федерациясенең 
кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү 
турында»гы 2004 елның 30 декабрендәге 
214-ФЗ номерлы федераль законның 3 
статьясының 11  һәм 2 өлешендә, 20 һәм 
21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә 
җавап бирүе турында бәяләмә бирү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
Административ регламентына кушымта 
(белешмәлек) 
 

 
Дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольлә тотучы 
җаваплы вазифаи затларның реквизитлары  
 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчеге инспекциясе 
 

Җаваплы затның 
ФИО Вазифа Телефон 

Электронной почта 
адресы 

Кудряшов Василий 
Александрович 

Инспекция 
башлыгы 

(843) 237-
91-87 

Vasiliy.Kudryashov@tatar.
ru 

Сафиуллин Ильфарт 
Фәтхрисламович 

Инспекция 
башлыгының 
беренче 
урынбасары 

(843) 237-
91-87 Ilfart.Safiullin@tatar.ru 

Ризванов Фәнзил 
Рәнифович 

Бүлек башлыгы 
(843) 518-
36-92 

Fanzil.Rizvanov@tatar.ru 

Солтанова Дина 
Илдусовна 

1 разрядлы өлкән 
белгеч  

(843) 518-
36-92 

Dina.Sultanova@tatar.ru 
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Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты 
 
Вазифа Телефон Электрон адрес 

Төзелеш, транспорт, торак-коммуналь 
хуҗалык һәм юл хуҗалыгы идарәсе 
башлыгы 
 

(843) 264-
77-16 

Ildar.Sibgatullin@tatar.ru 

Юл һәм төзелеш комплексында 
инвестиция программаларын тормышка 
ашыру бүлеге башлыгы 
 

(843) 264-
77-24 

Yuriy.Azin@tatar.ru 

 
 


