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Торак булмаган бинаны, бинаны, корылманы һәм 
инженерлык коммуникацияләрен 
эксплуатацияләүгә яраклы (яраксыз), авария 
хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә 
тиешле дип тану буенча ведомствоара комиссия 
турында

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Башкарма комитеты торак 
булмаган бинаны, корылманы һәм инженерлык коммуникацияләрен 
эксплуатацияләүгә яраклы (яраксыз), авария хәлендә һәм сүтелергә яки 
реконструкцияләнергә тиешле дип тануның бердәм тәртибен куллану максатыннан, 
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Торак булмаган бинаны, биналарны, корылмаларны һәм инженерлык 
коммуникацияләрен эксплуатацияләүгә яраксыз, авария хәлендәге һәм сүтелергә яки 
реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча Әгерҗе муниципаль районының 
ведомствоара комиссиясен төзергә.

2. Әгерҗе муниципаль районының торак булмаган бинаны, бинаны, корылманы 
һәм инженерлык коммуникацияләрен эксплуатацияләүгә яраксыз (яраксыз), авария 
хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча 
ведомствоара комиссиясе составын расларга (1нче кушымта).

3. Торак булмаган бинаны, бинаны, корылманы һәм инженерлык 
коммуникацияләрен эксплуатацияләүгә яраксыз (яраклы), авария хәлендә һәм 
сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча Нигезләмәне (2 нче 
кушымта) расларга.

4. Әлеге нигезләмә һәм корылмаларны техник регламентларның ышанычлылык 
һәм ышанычлылыкның башка характеристикаларына таләпләре нигезендә, техник 
регламентларның техник регламент таләпләренә туры китереп, Әгерҗе муниципаль 
район Советының “Техник торышын һәм тиешле техник хезмәт күрсәтүне бәяләү 
максатларында биналарны, корылмаларны карау тәртибен раслау турында" 2016 
елның 9 февралендәге 6-11 номерлы карары белән расланган әлеге объектларның 
проект документлары таләпләренә туры китереп тикшерү үткәрү тәртибе турындагы 
нигезләмә һәм нигезләмә нигезендә комиссия эшен оештырырга.

mailto:isp.agryz@tatar.ru


5. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 
порталында PRAVO.TATARSTAN.RU һәм Әгерҗе муниципаль районы сайтында 
бастырып чыгарырга.

6. Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Әгерҗе муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары И. И. Шамсутдиновка йөкләргә.

Җитәкчесе А. С. Авдеев



Татарстан Республикасы Әгерҗе 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
«06» 08. 2019 N 312 
Карарына 1нче кушымта

Торак булмаган бинаны, корылманы һәм инженерлык коммуникацияләрен 
эксплуатацияләүгә яраксыз (яраклы), авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану ведомствоара комиссиясе СОСТАВЫ

Шәмсетдинов И. И - комиссия рәисе, Әгерҗе муниципаль районы башкарма
комитеты җитәкчесе урынбасары;

Хаҗиева Л. Р. - Әгерҗе муниципаль районы Башкарма комитетының
төзелеш, архитектура, торак-коммуналь хуҗалык һәм 
шәһәр төзелеше бүлеге җитәкчесе, комиссия секретаре 

Комиссия әгъзалары:

Гильмутдинова Р. Р. -Башкарма комитет җитәкчесенең мәдәният һәм мәгариф
объектлары буенча урынбасары;

- Әгерҗе район үзәк хастаханәсе баш табибы-Сәламәтлек 
саклау объектлары буенча (килешү буенча);
- Әгерҗе муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
идарәсе башлыгы-авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге 
объектлар буенча (килешү буенча);
-  техник-инв ентариз атор, №2 8 РГУП Б ТИ Әгерҗе участогы 
җитәкчесе (килешү буенча)
- ТР буенча Роспотребнадзор территориаль идарәсенең 
Алабуга районында һәм Алабуга шәһәрендә территориаль 
бүлеге начальнигы урынбасары (килешү буенча);
-Әгерҗе районы дәүләт янгын күзәтчелеге бүлеге башлыгы 
(килешү буенча);
- ТР Хезмәт, мәшгульлек , социаль яклау министрлыгының 
Әгерҗе муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге 
башлыгы (килешү буенча)

- Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының 
җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасы рәисе;

Э. В. Овчинников 

Г атауллин Д. Г.

Олейник Л. Р.

Г ыйсматуллина 
Р.Т.

Шайдуллин А. Р..

Зарипова А. Т.

Э. А. Поносов



Татарстан Республикасы Әгерҗе 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
«06» 08 2019 N 312 
Карарына 2нче кушымта

Торак булмаган бинаны, биналарны, корылмаларны һәм инженерлык 
коммуникацияләрен эксплуатацияләү өчен яраклы (яраксыз), авария хәлендә 
һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча Нигезләмә

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Нигезләмә торак булмаган бина, бина, корылма һәм инженерлык 
коммуникацияләре (су үткәрү челтәрләре, җылылык трассалары, мелиорация 
челтәрләре һ.б.) файдалануга яраклы (яраксыз), авария хәлендә һәм сүтелергә 
яки реконструкцияләнергә тиешле дип таныла торган нигезләрне билгели.
1.2. Әлеге Нигезләмәнең гамәлдә булуы Әгерҗе муниципаль районы 
территориясендә урнашкан торак булмаган биналар, биналар, корылмалар һәм 
инженерлык коммуникацияләренә кагыла.
1.3. Әлеге Нигезләмәнең гамәлдә булуы, аларны файдалануга кертү һәм 
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә дәүләт исәбенә 
куелмаган торак булмаган биналарга, биналарга, корылмаларга һәм инженерлык 
коммуникацияләренә кагылмый.

2. Торак булмаган бинаны, бинаны, корылманы һәм инженерлык 
коммуникацияләрен эксплуатацияләүгә яраксыз (яраклы), авария хәлендә һәм 

сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану өчен нигезләр

2.1. Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы эксплуатацияләүгә яраксыз 
дип тану өчен нигез булып кеше яшәү мохитенең гражданнар тормышы һәм 
сәламәтлеге куркынычсызлыгын тәэмин итәргә мөмкинлек бирми торган 
зарарлы факторлары булуы тора:

2.1.1. Бинаның тулаем алганда, яки аның аерым өлешләре белән 
эксплуатация характеристикаларының физик тузуына бәйле рәвештә, бинаның 
ышанычлылыгы, төзелеш конструкцияләренең һәм нигезләренең ныклыгы һәм 
ныклыгы тиешле дәрәҗәдә кимүгә китерә торган начарлану;

2.1.2. Әйләнә-тирә мохитне һәм кеше өчен потенциаль куркыныч булган 
химик һәм биологик матдәләрне тоту өлешендә кирәкле санитар-эпидемиологик 
таләпләрне һәм гигиеник нормативларны үтәүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирми 
торган торак булмаган бинаның, бинаның һәм корылманың микроклимат 
параметрларын үзгәртү, атмосфера һавасын саклау һава дәрәҗәсе, радиацион фон 
һәм физик факторлар булу торак булмаган бинаның, бинаның һәм корылманың 
функциональ билгеләнешен исәпкә алып, рөхсәт ителгән параметрлардан артып 
киткән тавыш, вибрация, электромагнит кырлары чыганаклары.

2.2. Тулы җыйналган, кирпеч һәм таш күпфатирлы йортларда, шулай ук 
фундамент деформациясе булган агач йортларда һәм җирле материаллардан, 
диварларда, конструкцияләрне алып баручы конструкцияләрдә һәм җимерелү 
сәләтенең бетүен һәм җимерелү куркынычының бетүен дәлилли торган,



күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә тиешле дип тану нәтиҗәсендә 
эксплуатацияләүгә яраксыз биналар.
2.3. Физик факторлар (тавыш, вибрация, электромагнит һәм ионизация 
нурланышы), атмосфера һавасында һәм туфракта химик һәм биологик матдәләр 
концентрациясе өлешендә, шулай ук җитештерү зоналарында, инженерлык һәм 
транспорт инфраструктуралары зоналарында һәм санитар-саклау зоналарында 
урнашкан күпфатирлы йортларда күпфатирлы йортны яшәү өчен яраксыз дип 
тану нәтиҗәсендә эксплуатацияләүгә яраксыз дип таныла.
2.4. Кеше яшәми торган биналар, авыл ташкыннары, кар лавиналары 
җыенуның куркыныч зоналарында урнашкан биналар һәм корылмалар, шулай ук 
ел саен ташкын сулары белән су тутырыла торган, инженер һәм проект 
карарлары ярдәмендә территорияне су басмасын өчен яраксыз дип таныла. 
Күрсәтелгән зоналарда урнашкан биналар һәм корылмалар авария хәлендә һәм 
сүтелергә тиеш дип таныла.
2.5. Инженер һәм проект карарлары ярдәмендә аларның җимерелүенә юл 
куймаска мөмкин булса, федераль башкарма хакимият органы тарафыннан 
билгеләнгән техноген аварияләр вакытында җимерелү ихтималы зонасында 
урнашкан торак булмаган биналар, биналар һәм корылмалар эксплуатация өчен 
яраксыз дип таныла. Күрсәтелгән зоналарда урнашкан биналар һәм корылмалар 
авария хәлендә һәм сүтелергә тиеш дип таныла.
2.6. Шартлаулар, аварияләр, янгыннар, җир тетрәү, грунт тигезсез утырту, 
шулай ук башка катлаулы геологик күренешләр нәтиҗәсендә зыян күргән 
биналар һәм корылмалар, шулай ук әлеге йортларның һәм төзелеш 
конструкцияләренең техник яктан торгызу эшләрен башкару техник яктан 
мөмкин булмаса яки икътисадый яктан максатка ярашсыз һәм техник торышы, 
кешеләр булу өчен куркыныч булган куллану сәләте һәм эксплуатация 
характеристикалары кимүе белән характерланса, эксплуатация өчен яраксыз дип 
танырга кирәк.

2.7. Хәзерге вакытта кабул ителгән норматив документлар, күләм - 
планлаштыру карарлары, гамәлдәге бина һәм корылма урынына җиһаз һәм 
функциональ җиһазлар алмашынырга кирәк булган җиһазлар җыелмасы белән 
җиһазлар җыю рөхсәт ителә.

3. Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы эксплуатацияләү өчен яраксыз 
(яраклы), авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип

тану тәртибе

3.1. Ведомствоара комиссия (алга таба, комиссия) бина милекчесенең 
(яллаучының) гаризасы нигезендә йә дәүләт контролен һәм күзәтчелеген үткәрүгә 
вәкаләтле органнар бәяләмәсе нигезендә торак булмаган бинаны, бинаны һәм 
корылманы эксплуатацияләүгә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә яраклы 
дип тану турында Карар кабул итә.

3.2.Комиссия кеше яшәми торган бинаның, бинаның һәм корылманың 
факттагы торышын тикшерә, төзелеш конструкцияләренең һәм корылмаларының 
техник торышына һәм категориясенә, аның утлылык дәрәҗәсенә, янгын 
очрагында гражданнарны эвакуацияләүне тәэмин итү шартларына, санитар - 
эпидемиологик таләпләргә һәм гигиеник нормативларга, кеше өчен потенциаль



куркыныч химик һәм биологик матдәләрнең эчтәлегенә, атмосфера һавасының 
сыйфатына, радиация фонының дәрәҗәсенә һәм тавыш чыганакларының физик 
факторларына, вибрациягә, электромагнит кырларының, бина микроклимат 
параметрларына, шулай ук урын торышына бәя бирә.

3.3. Техник халәтнең факттагы торышын һәм дәрәҗәсен тикшерү һәм бәяләү 
процедурасы үз эченә ала:

3.3.1. гаризаны һәм аңа кушып бирелә торган нигезләү документларын кабул 
итү һәм карауны;

3.3.2. өстәмә документлар исемлеген билгеләү (тиешле дәүләт контроле һәм 
күзәтчелеге органнары бәяләмәләре, торак булмаган бинаны, бинаны һәм 
корылманы эксплуатацияләүгә яраксыз, авария хәлендә һәм сүтелергә яки 
реконструкцияләнергә тиешле дип тану турында Карар кабул итү өчен кирәкле 
булган киртәләү һәм алып баручы конструкцияләр элементларын тикшерү 
нәтиҗәләре буенча проект-тикшеренү оешмасы бәяләмәсе);

3.3.3. торак булмаган бина, бина, корылма эксплуатация өчен яраксыз дип 
танылырга мөмкин булган сәбәпләрдән чыгып, проект-тикшеренү оешмаларының 
җәлеп ителә торган экспертлар составын билгеләү, йә аны реконструкцияләү 
мөмкинлекләрен бәяләү өчен яраксыз дип табылырга мөмкин.

3.3.4. комиссия тарафыннан торак булмаган бинаны, бинаны һәм 
корылманы эксплуатацияләүгә яраксыз дип тану (алга таба-бәяләмә), бинаны һәм 
корылманы авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш дип 
тану турында бәяләмә төзүне;

3.3.5. торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы тикшерү актын төзү 
(комиссия тикшерү үткәрү кирәклеге турында Карар кабул иткән очракта) һәм 
актта күрсәтелгән нәтиҗәләр һәм рекомендацияләр нигезендә комиссия төзү. 
Шул ук вакытта, комиссия тарафыннан бинаны һәм корылманы авария хәлендә 
һәм сүтелергә тиешле дип тану тикшерү үткәрә торган махсуслаштырылган 
оешма Бәяләмәсендә бәян ителгән нәтиҗәләргә генә нигезләнергә мөмкин;

3.3.6. комиссия эше нәтиҗәләре буенча муниципаль район Башкарма 
комитеты тарафыннан хокукый акт кабул ителә;

3.3.7. хокукый актның бер нөсхәсе буенча мөрәҗәгать итүчегә һәм торак 
булмаган бина, бина һәм корылма милекчесенә тапшырыла (күчермәсе комиссия 
төзегән эштә кала).

3.4. Торак булмаган бинаның, бинаның һәм корылманың яраклылыгы 
(яраксызлыгы) турындагы мәсьәләне карау һәм аны авария хәлендә дип тану өчен 
гариза бирүче комиссиягә түбәндәге документларны тапшыра::

3.4.1. торак булмаган бинага, бинага һәм корылмага хокук билгеләү 
документлары күчермәләре;

3.4.2. техник паспорт күчермәсе;
3.4.3. торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы тикшерүне үткәрә 

торган махсуслаштырылган оешма бәяләмәсен.
3.5. Комиссия эшенә торак булмаган биналарның милекчеләре, бина һәм 

корылмаларның милекчеләре яки аларга вәкаләтле затлар, ә кирәкле очракларда -  
проект-эзләнү оешмаларының квалификацияле экспертлары җәлеп ителә.

3.6. Мөрәҗәгать итүче теләгәнчә, шулай ук халыкка хезмәт күрсәтү 
шартларының канәгатьләндерерлек булмавына гаризалар, хатлар, гражданнарның 
шикаятьләре тапшырылырга мөмкин.

3.7. Дәүләт контролен һәм күзәтчелеген үткәрүгә вәкаләтле орган



мөрәҗәгать иткән очракта, комиссиягә әлеге орган бәяләмәсе тапшырыла, аны 
карап тикшергәннән соң комиссия бина милекчесенә күрсәтелгән 3.4 пункты 
белән тапшырырга тәкъдим итә. кәгазь.

3.8. Комиссия дәүләт контролен һәм күзәтчелеген үткәрүгә вәкаләтле 
органның кергән гаризасын яисә бәяләмәсен теркәлгәннән соң 30 көн эчендә 
карый һәм карар (әлеге нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендә форма буенча 
бәяләмә рәвешендә), йә бәяләнә торган бинаны өстәмә тикшерү турында Карар 
кабул итә.

3.9. Эш барышында комиссия өстәмә тикшерүләр һәм сынаулар билгеләргә 
хокуклы, аларның нәтиҗәләре элегрәк комиссия каравына тапшырылган 
документларга теркәлә.

3.10. Эш нәтиҗәләре буенча комиссия түбәндәге карарларны кабул итә::
3.1.1. торак булмаган бинаның, бинаның һәм корылманың 

характеристикаларын эксплуатацияләү барышында югалган булган 
характеристикаларны бинаның һәм корылманың функциональ билгеләнешенә 
туры китерү максаты белән капиталь ремонт яки реконструкция үткәрү 
зарурлыгы һәм мөмкинлекләре турында;

3.1.2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Торак 
булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы эксплуатацияләүгә яраксыз, авария 
хәлендә һәм сүтелергә тиешле дип тану турында" 2006 ел, 30 нчы июль, 331 нче 
номерлы карары;

3.3. торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы авария хәлендә һәм 
реконструкцияләнергә тиешле дип тану турында.

3.11. Карар комиссия әгъзаларының күпчелек тавышы белән кабул ителә 
һәм бәяләмә рәвешендә рәсмиләштерелә. Әгәр карар кабул иткәндә "килешәм" 
һәм "каршы" тавышлар саны тигез булса, комиссия рәисе тавышы хәл иткеч 
булып тора. Кабул ителгән карар белән килешмәгән очракта, комиссия әгъзалары 
үз аерым фикерен язмача белдерергә һәм аны бәяләмәгә куярга хокуклы.

3.12. Эш тәмамланганнан соң комиссия 3 нөсхәдә әлеге нигезләмәнең 1 нче 
кушымтасы нигезендә торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы 
эксплуатацияләү өчен яраклы (яраксыз), авария хәлендә һәм сүтелергә яки 
реконструкцияләнергә тиеш дип тану турында бәяләмә төзи.

3.13.Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы тикшергән очракта, 
комиссия 3 нөсхәдә, әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы нигезендә, бинаны 
тикшерү актын тәшкил итә.

3.14. Алынган бәяләмә нигезендә Әгерҗе муниципаль районы Башкарма 
комитеты торак булмаган бинадан, бинадан һәм корылмадан алга таба файдалану, 
торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы авария хәлендә һәм сүтелергә 
яки реконструкцияләнергә тиешле дип танылган очракта яки ремонт-торгызу 
эшләрен башкару кирәклеген тану турында күрсәтелгән хокукый акт чыгара.

3.15. Комиссия, хокукый акт кабул ителгән мизгелдән алып 5 көн эчендә, 
кеше гомере һәм сәламәтлеге өчен аеруча куркыныч тудыручы факторларның 
зарарлы йогынтысы булган яисә авария хәле аркасында бина җимерелү 
куркынычы тудыручы факторларның, аның эш көненнән дә соңга калмыйча, 1әр 
нөсхәсен хокукый актның һәм комиссия бәяләмәсен җибәрә.





Торак булмаган бинаны, бина һәм корылманы 
эксплуатацияләүгә яраклы (яраксыз), 
авария хәлендә һәм сүтелергә яки 
реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча 

Нигезләмәгә кушымта

Торак булмаган бинаны, бина һәм корылманы 
эксплуатацияләүгә яраклы (яраксыз), авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану турында КАРАР

N
(дата)

Торак булмаган бина, бина һәм корылманың урнашу урыны, шул исәптән авыл пункты 
һәм почта адресы атамасы

Билгеләнгән ведомствоара комиссия_

(кем итеп билгеләнгән, җирле үзидарә органы исеме, дата, карар номеры 
комиссияне билгеләү турында)

Рәисе составында_______________________________________________

(ф.и. о., вазыйфасы һәм эш урыны)

һәм комиссия әгъзалары__________________________________________

(ф.и. о., вазыйфасы һәм эш урыны)

чакырылган экспертлар катнашында __________________

(ф.и. о., вазыйфасы һәм эш урыны)

һәм чакырылган урынның милекчесе яки аның вәкаләтле заты белән белектә

(ф.и. о., вазыйфасы һәм эш урыны)

тикшерелгән Документлар нәтиҗәләре буенча_________

(документлар исемлеге китерелә)

тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелгән ведомствоара комиссия акты нигезендә,

(тикшерү актыннан алынган бәяләмә (тикшерү үткәрелгән очракта), 
яки ведомствоара комиссия карары нигезендә тикшерү булуы күрсәтелә

үткәрелмәде)



түбәндәге карар кабул итте:

(ведомствоара комиссия тарафыннан торак булмаган бинаның, бинаның һәм корылманың эксплуатацияләү өчен 
яраклылыгы (яраксызлыгы) турында кабул ителгән бәяләмә нигезләнә)

Бәяләмәгә кушымта:
а) каралган документлар исемлеге;
б) бинаны тикшерү акты (тикшерү үткәрелгән очракта);
в) ведомствоара соратып алынган башка материаллар исемлеге 
комиссия;
г) ведомствоара комиссия әгъзаларының аерым Фикере:

Ведомствоара комиссия рәисе

(имза) (Ф. И. О.)

Ведомствоара комиссия әгъзалары

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)



Торак булмаган бинаны, бина һәм корылманы 
эксплуатацияләүгә яраклы (яраксыз), 
авария хәлендә һәм сүтелергә яки 
реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча 

Нигезләмәгә кушымта

Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы тикшерү АКТЫ

N _______________________  ________________________
(дата)

Торак булмаган бина, бина һәм корылманың урнашу урыны, шул исәптән торак пункт һәм 
почта адресы атамасы

Билгеләнгән ведомствоара комиссия_

(кем итеп билгеләнгән, җирле үзидарә органы исеме, дата, карар номеры
комиссияне билгеләү турында)

Рәис составында_____________________________________________

(ф.и. о., вазыйфасы һәм эш урыны) 
һәм комиссия әгъзалары_________________________________________________

(ф.и. о., вазыйфасы һәм эш урыны) 
чакырылган экспертлар катнашында________________________

(ф.и. о., вазыйфасы һәм эш урыны) 
һәм чакырылган урынның милекчесе яки аның вәкаләтле заты белән берлектә

(ф.и. о., вазыйфасы һәм эш урыны)
Гариза урыны буенча тикшерү үткәрде____________________

(гариза бирүченең реквизитлары: ф. и. о. һәм адрес-физик зат өчен, оешма исеме һәм
юридик зат өчен-биләгән вазыйфасы) 

бинаны тикшерү буенча чын акт төзелде ________________

(адресы, бинаны, кадастр номеры, эксплуатация елын кертеп)

Торак урыны, инженерлык системалары торышының кыскача тасвирламасы 
бина, җиһазлар һәм бина янындагы территория механизмнары



Күрсәткечнең факттагы күрсәткечләрен яки конкрет тәңгәл килмәү тасвирламасын 
билгеләгән таләпнең туры килмәве турында белешмәләр

Үткәрелгән инструменталь контроль һәм башка төр контроль һәм тикшеренүләр 
нәтиҗәләрен бәяләү______________________________

(кем тарафыннан контроль (сынау) үткәрелгән, нинди күрсәткечләр буенча алынган
факттагы күрсәткечләр)

Ведомствоара комиссия тәкъдимнәре һәм эксплуатацияләү өчен куркынычсызлыкны 
тәэмин итү яисә нормаль шартлар булдыру өчен күрелергә тиешле чаралар тәкъдим ителә

Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы тикшерү нәтиҗәләре буенча 
ведомствоара комиссия бәяләмәсе______________

Актка кушымта:
а) инструменталь контроль нәтиҗәләре;
б) лаборатор сынаулар нәтиҗәләре;
в) тикшеренүләр нәтиҗәләре;
г) проект-тикшеренү һәм махсуслаштырылган оешмалар экспертларының 

бәяләмәләре;
д) ведомствоара комиссия карары буенча башка материаллар.

Ведомствоара комиссия рәисе 

(имза) (Ф. И. О.)

Ведомствоара комиссия әгъзалары



(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)

(имза) (Ф. И. О.)


