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Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге инспекциясенең 2013 елның 4 

декабрендәге 94нче номерлы боерыгы белән 

расланган Татарстан Республикасы Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеге  инспекциясенең 

Татарстан Республикасында төбәк дәүләт 

төзелеш күзәтчелеген гамәлгә  ашыру буенча 

дәүләт функциясен үтәү буенча 

Административ регламентына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

норматив хокукый актларын федераль законнарга яраштыру максатларында, 

 

БОЕРАМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

2013 елның 4 декабрендәге 94нче номерлы боерыгы белән (Татарстан 

Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2016 елның 26 

июлендәге 48нче номерлы, 2017 елның 6 апрелендәге 21 номерлы, 2018 елның 26 

гыйнварындагы 9 номерлы, 2018 елның 1 октябрендәге 89нчы номерлы 

боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) расланган Татарстан 

Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең Татарстан 

Республикасында төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча 

дәүләт функциясен үтәү буенча Административ регламентына кертелә торган, 

кушымтада бирелгән үзгәрешләрне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

хокук идарәсе юридик бүлегенә бу боерыкны дәүләт теркәвенә алу өчен 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә. 

3. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

җыелма анализ бүлегенә әлеге боерыкны Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге инспекциясенең рәсми сайтына урнаштырырга. 

4. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Башлык                                                                                                     В.А. Кудряшов 



Татарстан Республикасы                   

Дәүләт   төзелеш күзәтчелеге  

Инспекциясенең 

01.03. 2019 № 22  

боерыгы белән расланган  

 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2013 елның 

4 декабрендәге 94нче номерлы боерыгы белән (Татарстан Республикасы Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2016 елның 26 июлендәге 48нче номерлы, 

2017 елның 6 апрелендәге 21 номерлы, 2018 елның 26 гыйнварындагы 9 номерлы, 

2018 елның 1 октябрендәге 89нчы номерлы боерыклары нигезендә кертелгән 

үзгәрешләре белән) расланган Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге инспекциясенең Татарстан Республикасында төбәк дәүләт төзелеш 

күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча дәүләт функциясен үтәү буенча 

Административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 

 

1нче бүлектә: 

1.2 пунктында: 

бишенче абзацта «Инспекция структурасына керүче экспертизалар, 

тикшеренүләр һәм сынаулар үткәрүне күзәтү буенча территориаль орган (алга 

таба - экспертизалар үткәрүне күзәтү буенча территориаль орган) «сүзләрен 

«Инспекция структурасына керүче тикшерүләр һәм сынаулар үткәрүне күзәтү 

буенча территориаль орган (алга таба - тикшерүләр үткәрүне күзәтү буенча 

территориаль орган)» сүзләренә алмаштырырга)»; 

алтынчы абзацта «экспертизаларны үткәрүне күзәтү буенча территориаль орган» 

сүзләрен «тикшерүне үткәрүне күзәтү буенча территориаль орган» сүзләренә 

алмаштырырга»; 

җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294 - ФЗ номерлы Федераль законның 13.3 

статьясы һәм «тикшерүләрнең бердәм реестрын формалаштыру һәм алып бару 

кагыйдәләре турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 28 

апрелендәге 415 номерлы карары (алга таба - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

№ 415 карары) нигезендә тиешле мәгълүматны тикшерүләрнең бердәм реестрына 

кертү (алга таба - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Татарстан Республикасы 

мөнәсәбәт белдерү актларының җыелма реестры» Татарстан Республикасы дәүләт 

мәгълүмат системасы турында «Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2013 елның 23 августындагы 593 номерлы карары нигезендә 

Инспекциянең вәкаләтле вазыйфаи затлары тарафыннан гамәлгә ашырыла»; 

1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«1.3. Дәүләт төзлеш күзәтчелеге түбәндәгеләр нигезендә башкарыла:  
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Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы (алга 

таба - РФ КоАП) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2002, № 1 (1 өлеш), 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, 1 статья); 

Россия Федерациясе арбитраж процессуаль кодексы (кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2002, № 

30, 30.12, 3012 бит); 

Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы (алга таба - РФ ШрК) (Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 2005, № 1 (1 өлеш), кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып, 16 бит); 

«Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 

елның 24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон (кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 1995, № 48, 4563 бит); 

«Куркыныч җитештерү объектларының сәнәгать куркынычсызлыгы 

турында» 1997 елның 21 июлендәге 116-ФЗ номерлы Федераль закон (кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 1997, № 

30, 3588 бит); 

«Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 1999 елның 30 

мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 1999, № 14, 1650 бит); 

 «Техник җайга салу турында» 2002 елның 27 декабрендәге 184-ФЗ номерлы 

Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2002, № 52 (I өлеш), 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, 5140 бит); 

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль закон (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, 

Россия Федерациясе законнары җыелмасы 2004, № 31, 3215 бит); 

«Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 

турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-59-

ФЗ номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 2006, № 19, 2060 бит); 

«Янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында Техник регламент» 2008 

елның 22 июлендәге 123-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 2008, № 30 (I өлеш), кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, 

3579 бит); 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау 

турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон (алга 

таба-294-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары 

җыелмасы, 2008, № 52 (1 бүлек), кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, 6249 бит); 

«Энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 

елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 261-ФЗ 

номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 2009, № 48, 5711 бит) (кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Биналарның һәм корылмаларның иминлеге турында Техник регламент» 

2009 елның 30 декабрендәге 384-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 384-ФЗ 



3 
 

номерлы Федераль закон) (кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия 

Федерациясе законнары җыелмасы, 2010, № 1, 5 бит); 

«Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 

территорияләре турында» 2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль 

закон (алга таба-473-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе 

законнары җыелмасы, 2015, № 1 (I өлеш), кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, 

26 бит); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясендә дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге турында» 2006 елның 1 февралендәге 54 номерлы карары (алга таба - 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 54 номерлы карары) (кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2006, № 7, 774 бит); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Капиталь төзелеш объектларын төзүне, 

үзгәртеп коруны һәм капиталь ремонтлаганда төзелеш контролен үткәрү тәртибе 

турында» 2010 елның 21 июнендәге 468 номерлы карары (кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2010, № 26, 3365 бит); 

аларны куллану нәтиҗәсендә «Биналарның һәм корылмаларның иминлеге 

турында Техник регламент» Федераль законы таләпләрен үтәү мәҗбүри нигездә 

тәэмин ителә (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2015, № 2, 465 бит); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләрнең бердәм реестрын 

формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре турында» 2015 елның 28 апрелендәге 

415 номерлы карары (алга таба - РФ Хөкүмәтенең 415 номерлы карары) 

(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 

2015, № 19, 2825 белән); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 18 апрелендәге 323 номерлы 

карары белән «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, башка дәүләт 

органнары, җирле үзидарә органнары яисә дәүләт органнары яисә җирле үзидарә 

органнары карамагында булган оешмалар тарафыннан әлеге документлар һәм 

(яисә) мәгълүмат ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында 

гарызнамәне һәм аны, шул исәптән электрон формада, документлар һәм (яки) 

мәгълүмат алуны җибәрү турында» 2016 елның 18 апрелендәге 323 номерлы 

карары (Россия Федерациясе законнары җыелмасы); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроленең (күзәтчелегенең) 

аерым төрләрен оештырганда һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер 

актларына үзгәрешләр кертү турында» 2016 елның 17 августындагы 806 номерлы 

карары (алга таба - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 806 номерлы карары) 

(кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 

2016, № 35, 5326 статьясы) белән расланган куркыныч - юнәлешле якын килүне 

куллану турында» 2016 елның 17 августындагы 806 номерлы карары; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Юридик зат, шәхси эшмәкәр 

тарафыннан мәҗбүри таләпләрне бозуга юл куймау турында кисәтүләрне төзү һәм 

җибәрү кагыйдәләрен, мондый кисәтү үтәлеше турында хәбәрнамәләрне раслау 

хакында» 2017 елның 10 февралендәге 166 номерлы карары белән расланган»; 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 19 апрелендәге 724-р 

номерлы күрсәтмәсе (алга таба - РФ Хөкүмәтенең 724-р номерлы күрсәтмәсе) 

белән (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2016, № 18, 2647 статьялары, 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Федераль экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге хезмәтенең «Капиталь 

төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда, капиталь ремонтлаганда 

башкарма документларның составына һәм тәртибенә һәм эшләрне, 

конструкцияләрне, инженер-техник тәэмин итү челтәрләренең участокларына 

куела торган таләпләрне исәпкә алып таләпләр таләпләрен раслау һәм гамәлгә 

кертү турында» 2006 елның 26 декабрендәге 1128 номерлы боерыгы (Россия 

Федерациясе Юстиция министрлыгында теркәлгән 06.03.2007 № 9050) (алга таба - 

Россия техник күзәтчелегенең 2006 елның 26 декабрендәге 1128 номерлы 

боерыгы) (Федераль башкарма хакимият органнарының норматив актлары 

җыелмасы); 

Федераль экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге хезмәтенең «Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашырганда тикшерүләр үткәрү һәм төзелгән, 

үзгәртеп корылган, ремонтланган капиталь төзелеш объектларының техник 

регламентларның (нормаларның һәм кагыйдәләрнең), башка норматив-хокукый 

актларның, проект документларының таләпләренә туры килүе турында бәяләмә 

бирү тәртибен раслау һәм гамәлгә кертү хакында» 2006 елның 26 декабрендәге 

1129 номерлы боерыгы (Россия Федерациясе Юстиция министрлыгында 

теркәлгән 06.03.2007 № 9053) (алга таба - Ростехнадзорның 2006 елның 26 

декабрендәге 1129 номерлы боерыгы) (федераль башкарма хакимият 

органнарының норматив актлары кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

«Дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашырганда эшләрне формалаштыру 

һәм алып бару тәртибен раслау һәм гамәлгә кертү турында» 2006 елның 26 

декабрендәге 1130 номерлы Федераль экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге 

хезмәте боерыгы (Россия Федерациясе Юстиция министрлыгында 2007 елның 5 

мартындагы 9009 номерлы теркәлгән) (алга таба - Ростехнадзорның 2006 елның 

26 декабрендәге 1130 номерлы боерыгы) (федераль башкарма хакимият 

органнарының норматив актлары бюллетене, 2007, № 13, кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып); 

Федераль экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге хезмәтенең «Капиталь 

төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда, капиталь ремонтлаганда 

эшләрне башкаруны исәпкә алуның гомуми һәм (яки) махсус журналын алып бару 

тәртибен раслау һәм гамәлгә кертү турында» 2007 елның 12 гыйнварындагы 7 

номерлы боерыгы (РФ Юстиция министрлыгында теркәлгән 06.03.2007 № 9051) 

(алга таба - Ростехнадзорның 12.01.2007 ел, № 7 боерыгы) (Башкарма хакимият 

федераль органнарының норматив актлары бюллетене, 2007, № 14); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик 

затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында «Федераль 

закон нигезләмәләрен гамәлгә ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 

номерлы боерыгы (Россия Федерациясе Юстиция министрлыгында теркәлгән 

13.05.2009 № 13915) (алга таба - Россия Федерациясе Икътисадый үсеш 
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министрлыгының 30.04.2009 ел, № 141 боерыгы) (Российская газета, 2009, 14 май, 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының Татарстан Республикасының Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеге инспекциясе мәсьәләләре» 2007 ел, 12 нче ноябрь, 622 нче 

номерлы карары (алга таба - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

622 нче номерлы карары) белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының 

норматив актлары җыентыгы» журналы, 2007, № 43, 1707 бит); 

РФ Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 2015 елның 

19 февралендәге 117/пр номерлы «Төзелешкә рөхсәт формасын һәм объектны 

файдалануга тапшыруга рөхсәт формасын раслау турындагы»  боерыгы (алга таба 

- Россия Төзелеш министрлыгының 2015 елның 19 февралендәге 117/пр номерлы 

боерыгы) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2013, № 47, 6117 бит, 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Техник җайга салу һәм метрология федераль агентлыгының 2015 елның 30 

мартындагы 365нче «Нәтиҗәдә 2009 елның 30 декабрендәге  № 384-ФЗ 

«Биналарның һәм корылмаларның куркынычсызлыгы турындагы техник 

регламент» Федераль законы таләпләрен үтәү тәэмин ителгән стандартлаштыру 

өлкәсендә документлар исемлеген раслау турында»гы боерыгы (Норматив, 

методик һәм типлаштырылган проекрт документлар турындагы мәгълүмат 

бюллетены, 2015, № 5, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе мәсьәләләре», 2007 

ел, 12 нче ноябрь, 622 нче номерлы карары (алга таба - Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 622 нче номерлы карары) («Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика башкарма 

хакимияте органнарының норматив актлары җыентыгы» журналы, 2007, № 43, 

1707 бит); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы мөнәсәбәт белдерү актларының җыелма реестры» Татарстан 

Республикасының дәүләт мәгълүмат системасы турында» 2013 елның 23 

августындагы 593 номерлы карары (алга таба - Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 593 номерлы карары) («Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары җыентыгы һәм республика 

башкарма хакимияте органнарының норматив актлары җыентыгы» журналы, 

2013, № 65, 2059 бит, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Төбәк Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеген гамәлгә ашырганда капиталь төзелеш объектларының инвалидлар 

өчен үтемлелеген тәэмин итүгә контрольне оештыру һәм гамәлгә ашыру тәртибен 

раслау турында» 2018 ел, 1 сентябрь, 745 нче карары (Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталы (PRAVO.TATARSTAN.RU, 2018, 3 сентябрь, 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 27 

августындагы 856нчы «Татарстан Республикасында аларга карата риск-юнәлешле 

якын килү кулланыла торган төбәк дәүләт контроле (күзәтчелеге) исемлеген 
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раслау турында»гы карары белән (Татарстан Республикаы Хокукый мәгълүмат 

рәсми порталы (PRAVO.TATARSTAN.RU, 2018, 3 октябрь); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 24 

июнендәге 1038-р номерлы «Төзелеш өчен рөхсәт бирү таләп ителмәгән 

объектлар исемлеген раслау турында»гы  карары («Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары җыентыгы һәм республика 

башкарма хакимияте органнарының норматив актлары җыентыгы» журналы, 

2011, № 33, 1617 бит, кертелгән үзгәрешләрне истә тотып). 

1.6 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

«Алдынгы социаль-икътисади үсеш территогориясе резиденты статусы 

бирелгән юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләргә карата № 473-ФЗ Федераль 

закон нигезләмәләре исәпкә алына»; 

1.12 пунктының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3) № 294-ФЗ Федераль законның 13.3 статьясы, Россия Федерациясенең 

415нче карары нигезендә Бердәм тикшерүләр реестрына кертелгән тиешле 

мәгълүмат һәм ТР Министрлар Кабинетының 593нче карары нигезендә 

«Татарстан Республикасы мөнәсәбәт белдерү актларының җыелма реестры» 

Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат системасына кертелгән тиешле 

мәгълүмат; 

2нче бүлекнең 1нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«1 таблица –территориаль органнар турындагы мәгълүмат 

 

Территориаль орган Адрес Телефон 

Автомобиль юллары һәм транспорт 

корылмалары төзелешен күзәтчелек 

буенча территориаль орган  

Казан шәһәре, 

Декабристлар урамы, 

81 

(843) 518-81-60 

Казан шәһәре буенча капиталь төзелеш 

объектлары төзелеше һәм 

реконструкцияләүне күзәтчелек буенча 

территориаль орган  

Казан шәһәре, 

Декабристлар урамы, 

81 

(843) 518-83-44 

Капиталь төзелеш объектлары төзелеше 

һәм реконструкцияләүне күзәтчелек 

буенча төньяк-көнбатыш  

территориаль орган  

Лаеш шәһәре, 

 М. Ульянова урамы, 

54 

(84378) 2-55-03 

Капиталь төзелеш объектлары төзелеше 

һәм реконструкцияләүне күзәтчелек 

буенча төньяк-көнчыгыш  

территориаль орган 

 

Чаллы шәһәре, 

Шамил Усманов 

урамы, 57а 

(8552) 52-74-52 

Капиталь төзелеш объектлары төзелеше 

һәм реконструкцияләүне күзәтчелек 

буенча көнчыгыш  

территориаль орган 

 

Түбән Кама 

шәһәре, 30 лет 

Победы урамы, 7 

(8555) 30-13-19 

Капиталь төзелеш объектлары төзелеше 

һәм реконструкцияләүне күзәтчелек 

г. Чистополь, 

ул. Толстого, 157 

(84342) 5-45-69 
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буенча Чулман аръягы  

территориаль органы 

 

Капиталь төзелеш объектлары төзелеше 

һәм реконструкцияләүне күзәтчелек 

буенча көньяк-көнчыгыш  

территориаль орган 

 

Әлмәт шәһәре, 

Шевченко урамы,  88 

йорт 

(8553) 33-80-85 

Капиталь төзелеш объектлары төзелеше 

һәм реконструкцияләүне күзәтчелек 

буенча көнбатыш  

территориаль орган 

 

Яшел Үзән шәһәре, 

Норкин урамы, 4 

8 (84371) 47095 

Тикшеренүләр һәм сынаулар үткәрүне 

күзәтчелек буенча территориаль  

Казан шәһәре, 

Декабристлар урамы, 

81 

(843) 518-35-20 

 

5.8 пунктының беренче абзацында «Стройнадзор РТ» электрон мәгълүмат 

системасында (алга таба – ЭИС системасы)» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе башкара торган контроль һәм 

күзәтчелек процессын автоматлаштыру буенча мәгълүмат системасы» (алга таба - 

«Стройнадзор ИАС РТ») сүзләре белән алмаштырырга; 

5.11 пунктының җиденче абзацында «Татарстан Республикасы Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеге инспекциясе башкара торган контроль һәм күзәтчелек 

процессын автоматлаштыру буенча мәгълүмат системасы» «ИАС Стройнадзор 

РТ» (алга таба – «ИАС «Стройнадзор РТ» сүзләрен «ИАС «Стройнадзор РТ» 

сүзләре белән алмаштырырга; 

5.29 пунктын төшереп калдырырга; 

5.32 пунктында: 

беренче абзацта «экспертизалар» сүзен «тикшеренүләр» сүзе белән 

алмаштырырга; 

5.33  пунктының  өченче абзацында ««ИАС Стройнадзор РТ»» сүзләрен 

«ИАС «Стройнадзор РТ»» сүзләре белән алмаштырырга; 

5.48 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:   

«5.48. Кисәтү биргән вазифаи зат кисәтүне үтәү вакытларын контрольдә 

тота. 

Мәҗбүри таләпләрнең ачыкланган кагыйдә бозуларны бетерү фактын 

тикшерү вазыйфаи зат тарафыннан «Капиталь төзелеш объектын тикшерү әзерләү 

һәм үткәрү» административ процедурасы нигезендә документар яки күчмә 

тикшерү үткәрү юлы белән башкарыла. 

Тикшерү барышында элегрәк ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуның 

барысы да бетерелгән дип табылса, тикшерү актында күрсәтмәнең үтәлеше 

турында билге ясала. 

Әлеге Регламентның 5.46 пунктының 1 пунктчасында күрсәтелгән нигез 

буенча тикшерү уздырганда, күрсәтмәнең үтәлмәве ачыкланган очракта, тикшерү 

актында күрсәтмәнең тулысынча үтәлмәве ачыкланса, тикшеру актында 
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күрсәтелмәгән барлык бозулар күрсәтелә, РФ Административ хокук бозулар 

кодексының 19.5 статьясындагы 6 өлеше буенча административ хокук бозу 

турында беркетмә төзелә һәм яңа күрсәтмә тапшырыла. 

Әлеге Регламентның 5.46 пунктындагы 2 пунктчасында күрсәтелгән сәбәп 

буенча тикшерү уздырганда, кагыйдә бозуларны бетермәү, шул исәптән 

җитешсезлекләрне тулы күләмдә бетермәү ачыкланган очракта, тикшерү актында 

бетерелмәгән барлык кагыйдә бозулар да күрсәтелә, РФ Административ хокук 

бозулар кодексының 19.7 статьясы буенча административ хокук бозу турында 

беркетмә төзелә. 

Әгәр әлеге Регламентның 5.46 пунктындагы 2 пунктчасында күрсәтелгән 

сәбәп буенча тикшерү тәмамланган вакытка, ачыкланган мәҗбүри таләпләрне 

бозуларны бетерү турында күрсәтмә срогы чыккан булса, ачыкланган 

җитешсезлекләрне бетермәгән очракта, шул исәптән җитешсезлекләрне 

тулысынча бетермәгән очракта, тикшерү актында барлык бетерелмәгән кагыйдә 

бозулар күрсәтелә, РФ Административ хокук бозулар кодексының 19.5 

статьясының 6нчы өлеше буенча административ хокук бозу турында беркетмә 

төзелә һәм яңа күрсәтмә тапшырыла. 

Үтәү вакыты: әлеге Регламентның 5.46 пунктында күрсәтелгән вакыйгалар 

датасыннан башлап 20 эш көненнән дә артык түгел. 

Эш нәтиҗәсе: күрсәтмәнең үтәлешен тикшерү акты; күрсәтмәнең үтәлмәгән 

очракта - күрсәтмә үтәлмәү факты буенча административ хокук бозу турында 

беркетмә; яңа күрсәтмә»; 

5.50 пунктының алтынчы абзацында ««ИАС Стройнадзор РТ»» сүзләрен 

«ИАС «Стройнадзор РТ»» сүзләре белән алмаштырырга; 

5нче бүлекнең 5.56 пунктын түбәндәге эчтәлекле абзацлар белән 

тулыландырырга: 

«Төзеп бетерелгән объектны тикшерү барышында ачыкланган мәҗбүри 

таләпләрне бозуларны бетерү турында акт алганнан соң, төзүче (техник заказчы) 

әлеге Регламентның 5.52 пунктында күрсәтелгән гамәлләрне башкара. 

Җаваплы затлар әлеге Регламентның 5.53-5.56 пунктлары нигезендә 

административ гамәлләр башкара»; 

5.57 пунктында: 

 беренче абзацта «яисә объектны төзеп бетергән төзелешне тикшерү 

барышында ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозуларны бетерү турында акт" 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

икенче абзацта ««ИАС Стройнадзор РТ»» сүзләрен «ИАС «Стройнадзор 

РТ»»сүзләре белән алмаштырырга»»; 

түбәндәге эчтәлекле 5.58 пункт өстәргә: 

«5.58. Төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру түбәндәге 

очракларда ярашлылык турында бәяләмә бирүдән башка туктатыла: 

- капиталь төзелеш объектын төзегәндә, үзгәртеп корганда төбәк Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча инспекция тарафыннан дәүләт 

функциясен үтәү өчен нигез булмаган Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнарына яисә проект документациясенә һәм төзелешкә рөхсәт 

бирүгә үзгәрешләр кертү; 
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- төзүче яки техник заказчының капиталь төзелеш объектын төзүне, 

үзгәртеп коруны туктату турындагы гаризасы; 

- Россия Федерациясе судлары карарлары (карарлары), шулай ук аларның 

законлы күрсәтмәләре, таләпләре законлы көченә кергән. 

Региональ дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру инспекция башлыгы 

(башлык урынбасары) боерыгы нигезендә, тиешле нигезләрне күрсәтеп 

туктатыла». 

 

 


