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Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге инспекциясенең 2018 елның 19 

сентябрендәге 84 нче номерлы боерыгы белән 

расланган төзелгән, үзгәртеп корылган 

капиталь төзелеш объектының проект 

документлары таләпләренә, шул исәптән 

энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм 

капиталь төзелеш объектының кулланыла 

торган энергетика ресурсларын исәпкә алу 

җайланмалары белән тәэмин ителеше 

таләпләренә туры килүе турында бәяләмә 

бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 

Административ регламентына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

норматив хокукый актларын федераль законнарга туры китерү максатларында, 

 

БОЕРАМ: 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

2018 елның 19 сентябрендәге 84 нче номерлы боергы белән расланган төзелгән, 

үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының проект документлары 

таләпләренә, шул исәптән энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь 

төзелеш объектының кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу 

җайланмалары белән тәэмин ителеш таләпләренә ярашуы турында бәяләмә бирү 

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентына кертелә торган 

үзгәрешләрне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе Хокук 

идарәсенең юридик бүлегенә әлеге боерыкны Татарстан Республикасы Юстиция 

министрлыгына дәүләт теркәвенә җибәрергә.  

3. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

җыелма анализ бүлегенә әлеге боерыкны Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге инспекциясенең рәсми сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә  калдырам. 

 

 

Башлык                                                                                              В.А. Кудряшов 

 



 
 

Татарстан Республикасы дәүләт                       

төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең  

2019 елның 7 нче июнендәге 68 нче 

номерлы боерыгы белән расланган 

 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 2018 

елның 19 сентябрендәге 84 нче номерлы боергы белән расланган төзелгән, үзгәртеп 

корылган капиталь төзелеш объектының проект документлары таләпләренә, шул 

исәптән энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының 

кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин 

ителеш таләпләренә ярашуы турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте 

күрсәтүнең Административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 

1 бүлектә: 

1.5 пунктында: 

җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Инспекциянең аппаратын тикшерү бүлеге - дәүләт хезмәте күрсәтүдә 

катнашучы Инспекция аппаратының Дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыру 

тәртибен үтәүне контрольдә тоту бүлеге;»; 

сигезенчеабзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«территориаль органның кабул итү бүлеге - дәүләт хезмәте күрсәтүдә 

катнашучы Инспекция территориаль органының төзү тәмамланган объектларны 

кабул итү тәртибен күзәтү бүлеге;»;  

2 бүлектә: 

2.9 пунктында «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында дүртенче 

абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«капиталь төзелеш объектының тәмамланган төзелешен тикшерү актының 

булмавы яисә башкарылган эшләрнең техник регламентларның (нормаларның һәм 

кагыйдәләрнең), башка норматив хокукый актларның һәм проект документларының 

таләпләренә, шул исәптән энергетика нәтиҗәлелегенә карата таләпләргә һәм 

капиталь төзелеш объектының кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә 

алу җайланмалары белән тәэмин ителешенә карата таләпләргә туры килүен үз эченә 

алган капиталь төзелеш объектын тәмамланган төзелешен тикшерү актының 

булмавы (алга таба – кагыйдә бозулар);»; 

3 бүлектә: 

3.2 пунктның өченче абзацында «Инспекция аппаратының кабул итү бүлеге» 

сүзләрен «Инспекция аппаратының контроль бүлеге» сүзләренә алмаштырырга»; 

3.3.3.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.3.3.1. Төркем җитәкчесе (вазыйфаи зат) ярашлылык һәм искәрмәләр 

булганда бәяләмә бирү турында гаризаны карый (мөрәҗәгать итүче булмаган затның 

әлеге Регламентның 1.5 пункты нигезендә мөрәҗәгате; капиталь төзелеш 

объектының тәмамланган төзелешен тикшерү актының булмавы яисә капиталь 

төзелеш объектының тәмамланган төзелешен тикшерү акты булуы) ярашлылык 

турында бәяләмә бирүдән баш тарту турында карар проектын әзерли, аларны 

территориаль орган җитәкчесе белән килештерә, инспекция башлыгына (башлык 
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урынбасарына) имза салаырга җибәрә. Аннары инспекция аппаратын контрольдә 

тоту бүлегенә әлеге Регламентның 3.3.5 пунктында каралган гамәлләрне башкару 

өчен җибәрә. 

 Төркем җитәкчесе (вазыйфаи зат) бәяләмә бирү турында гаризаны карый һәм 

искәрмәләр булмаганда, региональ дәүләт төзелешен күзәтүне (алга таба – 

формалаштырылган эш) тормышка ашырганда барлыкка килгән эшне территориаль 

органны кабул итү бүлегенә яисә аның булмаганда территориаль орган җитәкчесенә 

тапшыра. 

  Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура алдагы процедураны 

тәмамлаганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: территориаль органны кабул итү бүлегенә 

(территориаль орган җитәкчесенә) юнәлдерелгән формалашкан эш яисә инспекция 

аппаратының контроль бүлегенә җибәрелгән ярашлылык турында бәяләмә бирүдән 

баш тарту турында карар проектын бирүдән баш тарту турында карар проекты.»; 

3.3.3.2 пунктында: 

өченче абзацта «Инспекция аппаратының кабул итү бүлеге» сүзләрен 

«Инспекция аппаратының контроль бүлеге» сүзләренә алмаштырырга»; 

бишенче абзацта «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 

3.3.3.3 пунктында «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 

3.3.4.1 пунктының беренче абзацында «Инспекция аппаратының кабул итү 

бүлеге» сүзләрен «Инспекция аппаратының контроль бүлеге» сүзләренә 

алмаштырырга»; 

3.3.4.2 пунктта: 

өченче абзацта «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 

бишенче абзацта «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 

җиденче абзацта «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 

3.3.4.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «3.3.4.3. Ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту турында карар 

кабул ителгән очракта территориаль орган җитәкчесе территориаль органның кабул 

итү бүлегенә яисә төркем җитәкчесенә (вазыйфаи затка) тиешле карар тапшыра. 

Территориаль органны кабул итү бүлеге төркем җитәкчесе (вазыйфаи зат) 

белән берлектә ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту турында карар 

проектын әзерләүне гамәлгә ашыра, аларны территориаль орган җитәкчесе, 

Инспекциянең Хокук идарәсе башлыгы, инспекция аппаратының контроль бүлеге 

башлыгы белән килештерә, инспекция башлыгы (башлык урынбасары) имзасын 

тәэмин итә һәм аларны инспекция аппаратының контроль бүлегенә тапшыра. 

Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура әлеге Регламентның 3.3.3.3 

пунктында каралган процедура тәмамланганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә 

ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: инспекция аппаратының контроль бүлегенә 

тапшырылган ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту турында карар һәм 

ярашлылык турында карар кабул итүдән баш тарту турында карар.»; 

3.3.5.1 пунктында: 

беренче абзацта «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 
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икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«ярашлылык турында бәяләмә бирүдән баш тарту һәм ярашлылык турында 

бәяләмәне бирүдән баш тарту турындагы карарны терки;»; 

бишенче абзацта «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 

3.5 пунктта: 

унынчы абзацта «Инспекция аппаратының кабул итү бүлеге» сүзләрен" 

«Инспекция аппаратының контроль бүлеге» сүзләренә алмаштырырга»; 

унберенче абзацта «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 

4.2 пунктта «кабул итү» сүзен «контроль» сүзе белән алмаштырырга»; 

5 бүлектә: 

исемне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «дәүләт хезмәте күрсәтүче 

органның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), шулай ук аларның 

вазыйфаи затларына, дәүләт хезмәткәрләренә, хезмәткәрләренә шикаять белдерү 

тәртибе»; 

5.2 пунктта: 

дүртенче абзацлар, бишенче һәм унөченче абзацлар үз көчен югалткан дип 

танырга; 

5.8 пунктының бишенче абзацы үз көчен югалткан дип танырга; 

1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«Татарстан Республикасы   

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге  

инспекциясенең  

2018 елның 19 сентябрендәге 

 84 нче номерлы боергы белән  

расланган төзелгән,  

үзгәртеп корылган  

капиталь төзелеш объектының  

проект документлары таләпләренә,  

шул исәптән энергетика  

нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм  

капиталь төзелеш объектының  

кулланыла торган энергетика  

ресурсларын исәпкә алу  

җайланмалары белән тәэмин  

ителеш таләпләренә ярашуы  

турында бәяләмә бирү  

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

Административ регламентына 

1 нче кушымта 

(Форма) 

 

ТР ДТК Инспекциясе башлыгы (башлык  

урынбасары) карары белән расланган 

 Эшнең номеры  _________________                                                             «___»_______ _____ ел 

 Экземпляр  № ___                                                                                                  № ____________ 
___________________________________ 

 (аның вазыйфаларын башкаручы яисә аның вәкаләтләре 

нигезендә һәм бурычларын бүлүгә дәүләт төзелеш 

күзәтчелеген гамәлгә ашыруга күзәтчелек итүче зат яисә 

җитәкче яисә зат) 
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БӘЯЛӘМӘ 

 

ТӨЗЕЛГӘН, ҮЗГӘРТЕП КОРЫЛГАН ОБЪЕКТНЫҢ ЯРАШУЫ ТУРЫНДА 

 КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ПРОЕКТ ДОКУМЕНТЛАРЫ ТАЛӘПЛӘРЕНӘ ТУРЫ КИЛӘ,  

 ШУЛ ИСӘПТӘН ЭНЕРГЕТИКА НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕ ТАЛӘПЛӘРЕНӘ ҺӘМ  

 КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫН ПРИБОРЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ 

 КУЛЛАНЫЛА ТОРГАН ЭНЕРГЕТИКА РЕСУРСЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ 

ТАЛӘПЛӘРЕНӘ ТУРЫ КИЛҮЕ ТУРЫНДА  
 

 _____________________                                                                       «___»__________ 20___ ел 

 (төзелгән урын) 

 

Бу БӘЯЛӘМӘ бирелгән ________________________________________________ 
                                                                                    (төзүче яки техник заказчының атамасы, 

 ______________________________________________________________________________ 
дәүләт теркәве турынданы таныклык номеры һәм бирү датасы, ОГРН, ИНН, 

 ______________________________________________________________________________ 
         почта реквизитлары, телефон/факс  - юридик затлар өчен; 

 ______________________________________________________________________________ 
фамилия, исем, әтисенең исеме, паспор мәгълүматлары, яшәү урыны, телефон/факс – физик затлар өчен, 

_______________________________________________________________________________ 
 шәхси эшмәкәрләр өчен (дәүләт теркәве турынданы таныклык номеры һәм бирү датасы)) 

  
һәм капиталь төзелеш объекты _________________________________________________ 

                                                                                                  (проект документлары нигезендә капиталь төзелеш 

объектының атамасы, кыскача проект характеристикасы, этапларны сурәтләү) 

__________________________________________________________________________________________________ 

     Төзелеш, реконструкция, әгәр рөхсәт төзелеш этабына бирелсә, реконструкция) 

 

түбәндәге адрес буенча урнашкан: 

_________________________________________________________ 
                                              (объектның почта як төзелеш адресы) 

 _________________________________________________________________________________ 

                             

Капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләүгә рөхсәт 

 _______________________________________________________________________________ 

                          (кем тарафыннан бирелгән номеры һәм датасы, гамәлдә булу срогы) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясы таләпләре нигезендә проект 

документларына экспертиза уңай бәяләмәсе  

________________________________________________________________________________ 

                                                    (бирелү номеры һәм датасы, кем тарафыннан 

бирелде)_________________________________________________________________________ 

 

капиталь төзелеш объектының проект документлары дәүләт экология экспертизасына тиешле 

булса, проект документларына дәүләт экологик экспертизасының уңай бәяләмәсе 

___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                   (бирелү номеры һәм датасы, кем тарафыннан бирелгән) 

 

мондый объектның ышанычлылыгы һәм иминлегенең конструктив һәм башка 

характеристикаларына кагылышлы мәдәни мирас объектын саклау буенча эшләрне башлап 
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җибәрү, реконструкцияләү, шул исәптән эшләр дә 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                   (эшләрнең башлану датасы) 

 

мондый объектның ышанычлылыгы һәм иминлегенең конструктив һәм башка 

характеристикаларына кагылышлы мәдәни мирас объектын саклап калу буенча эшләрне, шул 

исәптән эшләрне тәмамлау ________________________________________________________ 

                                                                                                                       (эшләрне тәмамлау вакыты) 

 

Таләпләргә ТУРЫ КИЛӘ ___________________________________________________ 

                                                                        (проект документларының исеме күрсәтелә) 

                   

 

әлеге бәяләмәне бирү өчен түбәндәгеләр нигез булып тора: _________________________ 

                                                                                                                                       (номеры, 

датасы тикшерү акты 

_______________________________________________________________________________ 

  капиталь төзелеш объектын төзү тәмамланган  

_______________________________________________________________________________ 

 

____________________________           ______________           ___________________________ 

        (вазыйфа) (имза) (имза расшифровка)) 

 

Бер нөсхә бәяләмә алды: __________________________________________________ 

(вәкиллек турындагы документ реквизитларын күрсәтеп төзүче яки техник заказчы вәкиле 

белән тутырыла) 

 

____________________________  ______________  ___________________________ 

        (вазыйфа) (имза) (имза расшифровкасы)) 

Искәрмә:  

1) бәяләмә Дәүләт төзелеш күзәтчелеге органының тәмамланган төзелеш объектын 

тикшерү(тикшерүләр) үткәрүдә катнашкан җаваплы вазыйфаи затлары тарафыннан имзалана.»; 

2 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Татарстан Республикасы   

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге  

инспекциясенең  

2018 елның 19 сентябрендәге 

 84 нче номерлы боергы белән  

расланган төзелгән,  

үзгәртеп корылган  

капиталь төзелеш объектының  

проект документлары таләпләренә,  

шул исәптән энергетика  

нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм  

капиталь төзелеш объектының  

кулланыла торган энергетика  

ресурсларын исәпкә алу  

җайланмалары белән тәэмин  

ителеш таләпләренә ярашуы  

турында бәяләмә бирү  

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

Административ регламентына 

2  нче кушымта 
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 (Форма) 

 

ТР ДТК Инспекциясе башлыгы (башлык  

урынбасары) карары белән расланган 

 Эшнең номеры  _________________                                                             «___»_______ _____ ел 

 Экземпляр  № ___                                                                                                  № ____________ 
___________________________________ 

 (аның вазыйфаларын башкаручы яисә аның вәкаләтләре 

нигезендә һәм бурычларын бүлүгә дәүләт төзелеш 

күзәтчелеген гамәлгә ашыруга күзәтчелек итүче зат яисә 

җитәкче яисә зат) 

  

 

КАРАР 

ТӨЗЕЛГӘН, ҮЗГӘРТЕП КОРЫЛГАН КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫНЫҢ ПРОЕКТ 

ДОКУМЕНТЛАРЫНЫҢ ТАЛӘПЛӘРЕНӘ, ШУЛ ИСӘПТӘН ЭНЕРГЕТИКА 

НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕ ТАЛӘПЛӘРЕНӘ ҺӘМ КАПИТАЛЬ ТӨЗЕЛЕШ ОБЪЕКТЫНЫҢ 

КУЛЛАНЫЛА ТОРГАН ЭНЕРГЕТИКА РЕСУРСЛАРЫН ИСӘПКӘ АЛУ 

ҖАЙЛАНМАЛАРЫ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТЕЛЕШ ТАЛӘПЛӘРЕНӘ ТУРЫ КИЛҮЕ 

ТУРЫНДА БӘЯЛӘМӘ БИРҮДӘН БАШ ТАРТУ ХАКЫНДА 

 __________________________                                                           «___»_____________ 20__ г. 
    (төзелгән урын) 

 

Бу КАРАР бирелгән ________________________________________________ 
                                                                                    (төзүче яки техник заказчының атамасы, 

 ______________________________________________________________________________ 
дәүләт теркәве турынданы таныклык номеры һәм бирү датасы, ОГРН, ИНН, 

 ______________________________________________________________________________ 
         почта реквизитлары, телефон/факс  - юридик затлар өчен; 

 ______________________________________________________________________________ 
фамилия, исем, әтисенең исеме, паспор мәгълүматлары, яшәү урыны, телефон/факс – физик затлар өчен, 

_______________________________________________________________________________ 
 шәхси эшмәкәрләр өчен (дәүләт теркәве турынданы таныклык номеры һәм бирү датасы)) 

 

төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының мондый объектның ышанычлылык һәм 

иминлегенең конструктив һәм башка характеристикаларына кагылышлы мәдәни мирас объектын 

саклау эшләренең, шул исәптән энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш 

объектының кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин 

ителеш таләпләренә туры килүе турында бәяләмә бирүдән баш тарту турында 

 

капиталь төзелеш объектлары ________________________________________________ 

                                                                                 (капиталь төзелеш объектының исеме 

_______________________________________________________________________________ 

проект документлары нигезендә кыскача проект характеристикалары, төзелеш этабының 

тасвирламасы, 

_______________________________________________________________________________ 

       реконструкция, әгәр рөхсәт төзелеш, реконструкция этабына бирелә икән) 

_______________________________________________________________________________, 

 

адрес буенча урнашкан: ________________________________________________________ 

                                                                 (почта яки төзелеш объекты капиталь төзелеш) 

_______________________________________________________________________________, 

 

капиталь төзелеш объектын төзүгә рөхсәт_____________________________________________ 
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                                  (кем тарафыннан бирелгән номеры һәм датасы, гамәлдә булу срогы) 

___________________________________________________________________________________, 

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 49 статьясы таләпләре нигезендә проект 

документларына экспертиза уңай бәяләмәсе 

___________________________________________________________________________________ 

                                                  (бирелү номеры һәм датасы, кем тарафыннан бирелде) 

____________________________________________________________________________________, 

 

капиталь төзелеш объектының проект документлары дәүләт экология экспертизасына тиешле 

булса, проект документларына дәүләт экологик экспертизасының уңай бәяләмәсе 

___________________________________________________________________________________ 

                        (бирелү номеры һәм датасы, кем тарафыннан бирелде) 

                                                                                                                                    

мондый объектның ышанычлылыгы һәм иминлегенең конструктив һәм башка 

характеристикаларына кагылышлы мәдәни мирас объектын саклау буенча эшләрне башлап 

җибәрү, реконструкцияләү, шул исәптән эшләр дә 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                    (эшләрнең башлану датасы) 

 

мондый объектның ышанычлылыгы һәм иминлегенең конструктив һәм башка 

характеристикаларына кагылышлы мәдәни мирас объектын саклап калу буенча эшләрне, шул 

исәптән эшләрне тәмамлау _____________________________________________________________ 

                                                                                              (эшләрне тәмамлау вакыты) 

 

Әлеге карар нигезендә кабул ителде ____________________________________________________ 

                                                                         күрсәтелгән нигезләрне күрсәтергә            

____________________________________________________________________________________, 

регламент 2.9 пунктында) 

 

____________________________________________________________________________________, 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________                  ______________  ___________________________ 

        (вазыйфа)                                                      (имза)              (имза расшифровка)) 

 

Бәяләмә бирүдән баш тарту турында карар нөсхәсен 

алды:________________________________________________________________________________ 
(вәкиллек турындагы документ реквизитларын күрсәтеп төзүче яки техник заказчы вәкиле белән тутырыла) 

____________________________  ______________  ___________________________ 

        (вазыйфа)                                                (имза)                      (имза расшифровка))»; 

  

4 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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«Татарстан Республикасы   

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге  

инспекциясенең  

2018 елның 19 сентябрендәге 

 84 нче номерлы боергы белән  

расланган төзелгән,  

үзгәртеп корылган  

капиталь төзелеш объектының  

проект документлары таләпләренә,  

шул исәптән энергетика  

нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм  

капиталь төзелеш объектының  

кулланыла торган энергетика  

ресурсларын исәпкә алу  

җайланмалары белән тәэмин  

ителеш таләпләренә ярашуы  

турында бәяләмә бирү  

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

Административ регламентына 

4  нче кушымта 

 

Блок-схема 

 
Организация работы предоставления государственной услуги по выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Гариза бирүче 

Инспекциянең вазифаи заты, 

инспекциягә кергән 

корреспонденцияне теркәү 

һәм «Татарстан 

Республикасы Электрон 
Хөкүмәте» электрон 

документлар әйләнешенең 

бердәм ведомствоара 
системасында документлар 

әйләнешен алып бару өчен 

җаваплы. 

Инспекция башлыгы, 

инспекция башлыгы 

урынбасары, 

территориаль орган 

җитәкчесе, 
территориаль органның 

кабул итү бүлеге 

башлыгы, 
территориаль органның 

төркем җитәкчесе 

(вазыйфаи зат)  

Төркем җитәкчесе (вазифаи 

зат) 

Инспекциянең территориаль органы 

капиталь төзелеш объектларының 
төзелешен, үзгәртеп корылышын 

күзәтү бүлеге (территориаль орган 

җитәкчесе ) 

Инспекция 

Аппаратының Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеген 

гамәлгә ашыру 
тәртибен үтәүне 

контрольдә тоту бүлеге 

(алга таба-инспекция 
Аппаратының 

контроль бүлеге) 

Төркем җитәкчесе (вазыйфаи зат), 
инспекциянең территориаль 

органының капиталь төзелеш 

объектларының төзелешен, 
үзгәртеп корылышын күзәтү 

бүлеге, территориаль орган 

җитәкчесе, инспекция 
Аппаратының контроль бүлеге 

җитәкчесе, җитәкче урынбасары 

Инспекция башлыгы, мөрәҗәгать 
итүче 
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Дәүләт хезмәте 
күрсәтү турында 

гариза 

Документлар 
кабул итү 

 һәм гаризаны 

теркәү (гариза 

кергән көнне) 

Резолюция бу  
гариза (гариза 

кергән көнне) 

Формалашкан эшне 

тикшерү (алдагы 
процедура 

тәмамланганнан соң 

ике эш көне 
дәвамында), кирәк 

булганда, капиталь 

төзелеш объектына 
чыгуны гамәлгә 

ашыра 

Ярашлылык турында 

бәяләмә бирүдән баш тарту 
турында бәяләмә әзерләү 

һәм бирү (алдагы 

процедураны тәмамлаганнан 

соң бер эш көне эчендә) 

Техник хаталарны 
төзәтү (ялгыз язылган, 

төшеп калган, 

грамматик яки 

арифметик хаталар) 

Консультация бирү 

һәм ярдәм күрсәтү 
Керүче документлар:  

1. Гариза бирү турында бәяләмәсе;  

2. Вәкиллек турында документ (паспорт һәм 

ышаныч кәгазе) куя) 
3. Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык 

данных  

Формалашкан 

эшне тикшерүне 

гамәлгә ашыру. 
Кагыйдә бозулар 

ачыкланган 

очракта аларны 
төркем җитәкчесе 

(вазыйфаи зат) 

белән берлектә 
бетерү тәэмин 

ителә) 

Формалашкан эш 
инспекция 

аппаратын 

тикшерү бүлегенә 
җибәрелә. 

(алдагы 

процедуралар 
тәмамланганнан 

соң ике эш көне 

эчендә) 

Гаризаны карау 

(алдагы 
процедураны 

тәмамлаганнан 

соң бер эш 
көне эчендә) 

 

Ярашлылык турында 
бәяләмә бирү турында 

бәяләмә бирү турында 

Карар кабул итү өчен 
Инспекция башлыгына 

(җитәкче урынбасарына) 

хисап әзерләү (алдагы 
процедура 

тәмамланганнан соң ике 

эш көне эчендә) 

Кисәтүләр (мөрәҗәгать итүче 

булып торучы затның 
мөрәҗәгате; капиталь төзелеш 

объектының тәмамланган 

төзелешен тикшерү акты булу, 
җитешмәгән очракта) 

формалашкан эш 

Территориаль органны кабул 
итү бүлегенә яисә 

территориаль орган 

җитәкчесенә тапшырыла. 

Мөрәҗәгать итүче булмаган 

зат мөрәҗәгать иткән 
очракта; капиталь төзелеш 

объектының тәмамланган 

төзелешен тикшерү акты юк 
икән, хокук бозулар 

булмаган очракта, бәяләмә 

бирүдән баш тарту турында 
карар һәм аны инспекция 

аппаратының контроль 

бүлегенә җибәрү турында 
карар кабул итүдән баш 

тарту турында карар 

проектын әзерләү гамәлгә 

ашырыла 
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5 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Татарстан Республикасы   

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге  

инспекциясенең  

2018 елның 19 сентябрендәге 

 84 нче номерлы боергы белән  

расланган төзелгән,  

үзгәртеп корылган  

капиталь төзелеш объектының  

проект документлары таләпләренә,  

шул исәптән энергетика  

нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм  

капиталь төзелеш объектының  

кулланыла торган энергетика  

ресурсларын исәпкә алу  

җайланмалары белән тәэмин  

ителеш таләпләренә ярашуы  

турында бәяләмә бирү  

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

Административ регламентына 

5  нче кушымта 

 

(Форма) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ         КҮРСӘТМӘ 

_____________          Казань ш.   № _________ 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясендә дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге турында» 2006 елның 1 февралендәге 54 номерлы карарына, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе мәсьәләләре» 2007 ел, 

12 ноябрь, 622 нче карарына, Россия техник күзәтчелегенең 2006 елның 26 

декабрендәге 1129 нчы боерыгы таләпләренә таянып, төзелгән, үзгәртеп корылган 

капиталь төзелеш объектының проект документлары таләпләренә, шул исәптән 

энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының 

кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән 

тәэмин ителеш таләпләренә туры килүе турында бәяләмә бирү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең Административ регламенты ______________ № ________, һәм 

капиталь төзелеш объектының тәмамланган төзелешен тикшерү акты нигезендә, 

_______________ № ______________, 

 

_______________ адресы буенча урнашкан капиталь төзелеш объектының  

 ______________ _______________, проект документларының таләпләренә, 

шул исәптән энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш 

объектының кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары 

белән тәэмин ителеш таләпләренә туры килүен РАСЛЫЙМ. 

 

Башлык урынбасары                                    _____________________________ 
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Искәрмә: боерык инспекция аппаратының контроль бүлеге башлыгы, Хокук идарәсе 

башлыгы, территориаль орган җитәкчесе белән килештерелә.»; 

6 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «Татарстан Республикасы   

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге  

инспекциясенең  

2018 елның 19 сентябрендәге 

 84 нче номерлы боергы белән  

расланган төзелгән,  

үзгәртеп корылган  

капиталь төзелеш объектының  

проект документлары таләпләренә,  

шул исәптән энергетика  

нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм  

капиталь төзелеш объектының  

кулланыла торган энергетика  

ресурсларын исәпкә алу  

җайланмалары белән тәэмин  

ителеш таләпләренә ярашуы  

турында бәяләмә бирү  

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

Административ регламентына 

6  нче кушымта 

 

(Форма) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ         КҮРСӘТМӘ 

_____________          г. Казань   № _________ 
  

 

 Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясендә дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге турында» 2006 елның 1 февралендәге 54 номерлы карарына, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе мәсьәләләре» 2007 ел, 

12 ноябрь, 622 нче карарына, Россия техник күзәтчелегенең 2006 елның 26 

декабрендәге 1129 нче боерыгы таләпләренә таянып, төзелгән, үзгәртеп корылган 

капиталь төзелеш объектының проект документлары таләпләренә, шул исәптән 

энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының 

кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән 

тәэмин ителеш таләпләренә туры килүе турында бәяләмә бирү буенча дәүләт 

хезмәте күрсәтүнең Административ регламенты _____________ № __, һәм 

нигезендә _____________________________________________________________.     
          регламентның 2.9 пунктында күрсәтелгән нигезләрне күрсәтергә 

_______________адресы буенча урнашкае төзелгән реконструкцияләнгән 

капиталь төзелеш объектының проект документларының таләпләренә, шул 

исәптән энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм капиталь төзелеш объектының 

кулланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән 

тәэмин ителеш таләпләренә туры килүен РАСЛЫЙМ. 
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Башлык урынбасары                                    _____________________________ 
 

 

Искәрмә: боерык инспекция аппаратының контроль бүлеге башлыгы, Хокук идарәсе башлыгы, 

территориаль орган җитәкчесе белән килештерелә.»; 
7 нче кушымтага түбәндәгеләрне өстәргә: 

«Татарстан Республикасы   

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге  

инспекциясенең  

2018 елның 19 сентябрендәге 

 84 нче номерлы боергы белән  

расланган төзелгән,  

үзгәртеп корылган  

капиталь төзелеш объектының  

проект документлары таләпләренә,  

шул исәптән энергетика  

нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм  

капиталь төзелеш объектының  

кулланыла торган энергетика  

ресурсларын исәпкә алу  

җайланмалары белән тәэмин  

ителеш таләпләренә ярашуы  

турында бәяләмә бирү  

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  

Административ регламентына 

7 нче кушымта 

                                                      

Татарстан Республикасы Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеге инспекциясе 

башлыгына  

________________________ 

 

Гариза 

техник хаталарны төзәтү турында (ялгыш язу, төшеп калу, грамматик яки арифметик 

хаталар) 

Дәүләт хезмәте күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм 

______________________________________________________________________ 

(хезмәт төре) 

Язылган:_____________________________________________________________________ 

Дөрес мәгълүмат:___________________________________________________________ 

Җибәрелгән техник хатаны төзәтергә (ялгыш язу, төшеп калу, грамматик яки арифметик 

хата) һәм дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.  

Түбәндәге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хаталарны төзәтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгән очракта 

(ялгыш язу, төшеп калу, грамматик яки арифметик хаталарны) мондый карарны җибәрүегезне 

сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибәрү юлы белән:_______; 
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расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта җибәрүендә түбәндәге адрес буенча: 

________________________________________________________________. 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (дәүләт хезмәте күрсәтү кысаларында шәхси 

мәгълүматларны җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (үзгәртү), куллану, тарату 

(шул исәптән тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук 

шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле бүтән гамәлләр кабул итүне дә кертеп) мин 

тәкъдим итә торган затның ризалыгын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда да раслыйм. 

Минем шәхесемә кагылышлы һәм минем затка тәкъдим ителгән, шулай ук миңа түбәнрәк 

кертелгән мәгълүматлар дөрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгән документлар 

(документларның күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә 

туры килә, гариза биргән вакытта бу документлар гамәлдә һәм анда дөрес мәгълүматлар бар.  

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)                                                         имза                                  (Ф.И.О) ». 


