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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Җирле үзидарә 

органнарының күпфатирлы йортларны 

һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән 

объектларын өлешле төзү өлкәсендә,  

шулай ук торак-төзелеш кооперативының 

торак-төзелеш кооперативы тарафыннан 

күпфатирлы йортны төзү өчен 

гражданнарның төзелеш өчен гражданнар 

акчаларын җәлеп итүче затлардан, торак-

төзелеш кооперативыннан һәм мондый 

кооператив күпфатирлы йортны төзү 

белән бәйле шартнамәләр төзегән бүтән 

затлардан алына торган акчаларын җәлеп 

итү белән бәйле эшчәнлегенә  дәүләт 

тикшерүен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру 

буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

вәкаләтләрен башкаруы өчен кирәк 

булган белешмәләр, мәгълүматлар һәм 

(яки) документлар исемлекләре турында» 

2013 ел, 11 октябрь, 750 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарә 

органнарының күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән 

объектларын өлешле төзү өлкәсендә,  шулай ук торак-төзелеш кооперативының 

торак-төзелеш кооперативы тарафыннан күпфатирлы йортны төзү өчен 

гражданнарның төзелеш өчен гражданнар акчаларын җәлеп итүче затлардан, торак-
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төзелеш кооперативыннан һәм мондый кооператив күпфатирлы йортны төзү белән 

бәйле шартнамәләр төзегән бүтән затлардан алына торган акчаларын җәлеп итү 

белән бәйле эшчәнлегенә  дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен башкаруы өчен кирәк булган 

белешмәләр, мәгълүматлар һәм (яки) документлар исемлекләре турында» 2013 ел, 

11 октябрь, 750 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2015 ел,  12 сентябрь, 669 нчы; 2018 ел, 16 август, 673 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 нче кушымтада:  

8 пунктта «я проект документларын модификацияләнгән проект 

документациясе дип тану турында бәяләмә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

12 пунктта «милек хокукын» сүзләреннән соң «яки Күчемсез милекнең бердәм 

дәүләт реестрыннан өземтә» сүзләрен өстәргә; 

13 пунктта «техник регламентлар ..... таләпләренә һәм» сүзләрен төшереп 

калдырырга;  

15 пунктта «түләүсез вакытлы файдалануга бирү хокукын» сүзләреннән соң 

«яки Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә» сүзләрен өстәргә; 

36 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«36. Бухгалтерлык исәбе документлары, бухгалтерлык исәбе һәм 

бухгалтерлык хисабы белешмәләре турында мәгълүмат, алар нигезендә Россия 

Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының «Төзүчеләр 

тарафыннан контрольлек итүче органга күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез 

мөлкәтнең башка объектларын төзү (төзү) өчен өлешләп төзүдә катнашучыларның 

акчаларын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлекне тормышка ашыру турында, шул исәптән 

төзелеш проектларын һәм шартнамәләр буенча үз йөкләмәләрен гамәлгә ашыруның 

үрнәк графикларын, төзелеш проектының җыелма исемлеген раслау турында» 2018 

елның 12 октябрендәге 656/б номерлы боерыгы нигезендә өлешләп төзүдә 

катнашучыларның төзүче тарафыннан җәлеп ителгән акчаларыннан файдалану 

турында графлар тутырылган.»; 

2 нче кушымтада: 

3 пукнтта «түләүсез вакыты чикләнмәгән файдалану хокуклары» сүзләренән 

соң «яки Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә» сүзләрен өстәргә; 

8 пунктта «я проект документларын модификацияләнгән проект 

документациясе дип тану турында бәяләмә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

12 пунктта «милек хокукын» сүзләреннән соң «яки Күчемсез милекнең бердәм 

дәүләт реестрыннан өземтә» сүзләрен өстәргә; 

13 пунктта «техник регламентлар һәм ..... таләпләренә» сүзләрен төшереп 

калдырырга. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 

 


