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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     25.03.2019                                      № 267 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2014 елның 7 февралендәге 85 номерлы 

Карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы территориясендә муниципаль торак 

контролен оештыру һәм гамәлгә ашыру 

турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 

турында 

 

     Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2014 елның 7 февралендәге 85 номерлы Карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

муниципаль торак контролен оештыру һәм гамәлгә ашыру турындагы 

Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

 10 пунктта түбәндәге эчтәлекле 4 пунктчаны өстәргә: 

 

 “4) торак-коммуналь хуҗалыкның дәүләт мәгълүмат системасы, гражданнарның, 

шул исәптән шәхси эшкуарларның, юридик затларның мөрәҗәгатьләрен һәм 

гаризаларын муниципаль контроль органына, дәүләт хакимияте органнарыннан, 



җирле үзидарә органнарыннан мәгълүмат керү, торак-коммуналь хуҗалыкның 

дәүләт мәгълүмат системасында муниципаль торак контроле органы тарафыннан 

ачыкларга: 

 - күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда биналарның милекчеләренә һәм 

файдаланучыларына коммуналь хезмәтләр күрсәтү, туктатып тору һәм чикләү 

кагыйдәләре таләпләрен бозу фактлары турында; 

 - торак, торак, торак-төзелеш яки башка махсуслаштырылган кулланучылар 

кооперативын төзү тәртибенә, торак милекчеләре ширкәте уставына, торак, торак-

төзелеш яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативына карата 

таләпләрне бозу фактлары һәм мондый ширкәт яки мондый кооператив уставына 

үзгәрешләр кертү тәртибе, күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре 

тарафыннан оештыру-хокукый формасына яисә шәхси эшмәкәрнең хокукый 

формасына бәйсез рәвештә юридик зат сайлап алу турында Карар кабул итү тәртибе 

турында, күпфатирлы йорт белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы (алга таба 

- идарәче оешма белән күпфатирлы йорт белән идарә итү шартнамәсен төзү, идарәче 

оешма белән күпфатирлы йортта уртак мөлкәтне карап тоту һәм ремонтлау буенча 

хезмәт күрсәтү шартнамәсен төзү һәм (яки) эшләр башкару турында Карар, 

күрсәтелгән затлар белән Россия Федерациясе Торак кодексының 164 маддәсенең 1 

өлешендә күпфатирлы йортта гомуми милекне ремонтлау буенча хезмәтләр күрсәтү 

шартнамәләрен төзү, әлеге шартнамәләрнең шартларын раслау һәм аларны төзү 

тәртибе, күпфатирлы йортта уртак мөлкәтне карап тоту һәм (яисә) үтәү буенча 

хезмәт күрсәтү шартнамәләрен төзү, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының  күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренең гомуми милкен 

карап тоту һәм әлеге йортта гомуми милекне агымдагы һәм капиталь ремонтлауны 

гамәлгә ашыру фактлары турында, күпфатирлы йорттагы биналарны үзгәртеп 

планлаштыруны һәм (яки) үзгәртеп коруны гамәлгә ашыру тәртибе таләпләрен бозу 

фактлары турында, идарәче оешма тарафыннан Россия Федерациясе Торак 

кодексының 162 маддәсенең 2 өлешендә каралган йөкләмәләрне бозу фактлары 

турында, коммуналь хезмәтләр өчен гражданнар тарафыннан кертелә торган түләү 

күләмен үзгәртүнең чик (максималь) индексларын куллану, коммуналь ресурсларны 

(коммуналь хезмәтләрне) куллануның билгеләнгән нормативы күләменең нигезсез 

булуы, коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмәтләрне) куллану нормативлары 

составына карата таләпләрне бозу, коммуналь ресурсларны (коммуналь 

хезмәтләрне) куллану нормативларын билгеләү шартларын һәм ысулларын сакламау 

фактлары турында); 

- күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне карап тоту кагыйдәләрен һәм торак 

урынны карап тоту өчен түләү күләмен үзгәртү кагыйдәләрен бозу фактлары 

турында; 



- наемга алынган йортларда социаль файдаланудагы торак урыннарны найм 

бирүчеләр һәм мондый йортларда торак урыннарын яллаучыларга, яллаучыларга, 

социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарын наймлау шартнамәләрен 

һәм торак урыннарын наймлау шартнамәләрен төзүгә һәм үтәүгә карата мәҗбүри 

таләпләрне бозу фактлары турында; 

- күпфатирлы йортлар белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы җирле 

үзидарә органнары, ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар, гражданнар 

тарафыннан торак-коммуналь хуҗалыкның дәүләт мәгълүмат системасында 

мәгълүмат урнаштыру тәртибенә карата таләпләрне бозу фактлары турында.”. 

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

“Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык буенча 

беренче урынбасары В.В. Глазковка йөкләргә. 

 

 

      Җитәкче                                                                                Р. М. Заһидуллин  

  

  

 


