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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 14.08.2019 Менделеевск ш. № 440 

 

Ведомствоара комиссия турында һәм 

торак булмаган бинаны, бинаны һәм 

корылманы эксплуатацияләүгә яраксыз, 

авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану 

буенча нигезләмәне раслау хакында  
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, торак булмаган 

бинаны һәм корылмаларны эксплуатацияләү, авария хәлендә һәм җимерелергә яисә 

реконструкцияләнергә тиешле яраксыз (яраклы) дип тануның бердәм тәртибен куллану 

максатларында Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы башкарма 

комитеты 

 

КАРАР ИТТЕ: 

1. Менделеевск муниципаль районының торак булмаган бинасын, бинаны һәм 

корылманы эксплуатация өчен яраксыз, авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану һәм аның составын раслау буенча 

ведомствоара комиссия төзү (1 нче кушымта). 

2. Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы эксплуатацияләүгә яраксыз 

(яраксыз), авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану 

буенча нигезләмәне (2 нче кушымта) расларга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында бастырып чыгарырга, шулай ук Менделеевск муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенең шәһәр хуҗалыгы, торак сәясәте һәм 

инфраструктура үсеше буенча беренче урынбасарына йөкләргә. 

 

Җитәкче                                                                                               Хамматов А.З. 

 

 

 

 



   

 

2019 елның 8 августыннан 440нчы номерлы  

Менделеевск муниципаль районы  

башкарма комитеты карарына 

1нче кушымта 

 

 

Торак булмаган бинаны һәм корылманы эксплуатация өчен яраксыз, авария 

хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип тану мәсьәләләрен карау 

буенча ведомствоара комиссия СОСТАВЫ 

 
Комиссия  

рәисе 

- Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең шәһәр хуҗалыгы, торак сәясәте һәм 

инфраструктура үсеше буенча беренче урынбасары; 

 

Комиссия 

секретаре 

- Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының 

төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы 

урынбасары. 

 

Комиссия әгъзалары: 

 

1. - Менделеевск муниципаль районы Җир һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре палатасы рәисе (килешү буенча); 

 

2. - «Менделеевск муниципаль районының инвестиция һәм 

инфраструктура үсеше идарәсе» МАУ башлыгы; 

 

 3. 

 

  

4. 

- Татарстан Республикасы БТИ АҖ НФның Менделеевск 

бүлекчәсе җитәкчесе (килешү буенча);  

 

- Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының 

төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы; 

  

5.  

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

- «Менделеевск муниципаль районының инвестиция һәм 

инфраструктура үсеше идарәсе» МАУның инфраструктура 

үсешен проектлау бүлеге башлыгы; 

- Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге 

өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарәсенең Алабуга һәм 

Менделеевск районнарында территориаль бүлеге башлыгы 

(килешү буенча); 

- Россия Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш 

хәлләр һәм бәла-каза нәтиҗәләрен бетерү 

министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш 

идарәсенең күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эш 

бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

- Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе 



   

 

 

 

9. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

башлыгы урынбасары - Алабуга зональ торак инспекциясе 

башлыгы (килешү буенча); 

- Татарстан Республикасы Экология һәм табигый 

ресурслар министрлыгының Кама буе территориаль 

идарәсе башлыгы (килешү буенча);  

Менделеевск муниципаль районының авыл җирлекләре 

башлыклары әлеге авыл җирлеге территориясендә 

урнашкан объектлар буенча (килешү буенча); 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2019 елның 8 августыннан 440нчы номерлы  

Менделеевск муниципаль районы  

башкарма комитеты карарына 

2нче кушымта 

 

Торак булмаган бинаны, биналарны һәм корылманы  

эксплуатацияләүгә яраксыз (яраклы), авария хәлендә һәм сүтелергә 

 яки реконструкцияләнергә тиеш дип тану буенча  

НИГЕЗЛӘМӘ 
 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Нигезләмә торак булмаган бина, биналар, корылма 

эксплуатацияләүгә яраксыз (яраклы) дип таныла, авария хәлендә һәм сүтелергә 

яки реконструкцияләнергә тиешле дип таныла торган нигезләрне билгели . 

1.2.  Әлеге Нигезләмәнең гамәли көче Менделеевск муниципаль районы 

территориясендә урнашкан торак булмаган биналарга, биналарга һәм 

корылмаларга кагыла. 

1.3.  Әлеге Нигезләмәнең гамәлдә булуы торак булмаган биналарга, 

биналарны һәм корылмаларга кагылмый, аларны файдалануга кертү һәм дәүләт 

исәбенә кую Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә гамәлгә 

ашырылмый һәм аларны төзү өчен Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше  кодексы 

нигезендә төзелешкә рөхсәт алу таләп ителми. 

2. Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы эксплуатацияләүгә 

яраксыз (яраклы), авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш 

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, атмосфера һавасының сыйфаты 

өлешендә, радиация фоны дәрәҗәсен һәм тавыш чыганаклары, вибрация, 

электромагнит кырларының торак булмаган бинаның функциональ билгеләнешен 

исәпкә алып рөхсәт ителгән параметрлардан артып китүче физик факторларны 

һәм санитария-эпидемиология таләпләрен һәм гигиеник нормативларны үтәүне 

тәэмин итәргә мөмкинлек бирми торган бина һәм корылманың микроклимат 

параметрларын үзгәртү. 

2.2. Тулы җыелмаларда, кирпеч һәм таш йортларда, шулай ук 

фундаментлар, дивар деформациясе һәм агач конструкцияләр булган җирле 

материаллардан ясалган агач йортларда һәм өйләрдә агач конструкцияләр 

элементларының биологик зарарлануының шактый дәрәҗәсе булган биналар, 

торак булмаган биналар ишелү сәләтенең һәм куркынычның юкка чыгуын 

дәлилли, алар йортны авария хәлендә һәм җимерелергә тиешле дип тану 



   

 

аркасында эксплуатацияләү өчен яраклы түгел булалар . 

2.3. Физик факторлар (шау-шу, вибрация, электр магнит һәм 

ионлаштыра торган нурланыш) өлешендә санитар-эпидемиологик иминлек 

күрсәткечләре арткан территорияләрдә урнашкан йортлардагы торак булмаган 

биналар, атмосфера һавасында һәм туфракта химик һәм биологик матдәләр 

концентрациясе, шулай ук җитештерү зоналарында, инженерлык һәм транспорт 

инфраструктурасы зоналарында һәм санитар-саклау зоналарында урнашкан 

биналарда, бинаны һәм корылманы файдалану өчен яраксыз, авария хәлендә һәм 

җимерек хәлдә дип тану сәбәпле, эксплуатацияләү өчен яраксыз дип таныла . 

2.4. Елга аръягы, авыл агымнары, кар лавиналары җыенының куркыныч 

зоналарында урнашкан торак булмаган биналар, биналар һәм корылмалар, шулай 

ук ел саен су баскан һәм инженерлык һәм проект карарлары ярдәмендә 

территорияне су басуны булдырмый калырга мөмкин булмаган территорияләрдә 

эксплуатацияләү өчен яраклы түгел дип таныла. Күрсәтелгән зоналарда урнашкан 

биналар һәм корылмалар авария хәлендә һәм җимерелергә тиешле дип таныла . 

2.5. Инженерлык һәм проект чишелешләре ярдәмендә аларны җимерүне 

булдырмау мөмкин булмаса, башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы 

билгеләгән техноген аварияләр вакытында мөмкин булган җимерелүләр 

зонасында урнашкан торак булмаган биналар, биналар һәм корылмалар 

эксплуатацияләү өчен яраклы түгел дип таныла. Күрсәтелгән зоналарда урнашкан 

биналар һәм корылмалар авария хәлендә һәм җимерелергә тиешле дип таныла. 

2.6. Шартлаулар, аварияләр, янгыннар, җир тетрәүләр нәтиҗәсендә, җир 

тетрәүләр нәтиҗәсендә, шулай ук башка катлаулы геологик күренешләр 

нәтиҗәсендә җимерелгән йортлардагы биналарны һәм торак булмаган биналарны, 

әгәр торгызу эшләрен башкару техник яктан мөмкин булмаса яисә икътисадый 

яктан максатка ярашлы булмаса һәм техник яктан максатка ярашлы булмаса, бу 

йортларның һәм төзелеш корылмаларының тиешле сәләтсезлеге һәм 

эксплуатацияләү характеристикалары кимү белән характерланса, бу очракта 

кешеләр өчен куркыныч бар. 

2.7.  Әлеге территориядә яисә торак пунктта, алдынгы технологияләр 

казанышларын исәпкә алып һәм хәзерге вакытта кабул ителгән норматив 

документлар, җиһазлар һәм корылмалар урынына кирәкле күләм-планировка 

карарлары нигезендә, шундый ук билгеләнештәге яңа объектны төзегәндә, 

социаль, мәдәни һәм көнкүреш билгеләнешендәге биналарның һәм 

корылмаларның заманча таләпләренә туры килми торган һәм сүтелергә тиешле 

булган мораль яктан искергән, хәзерге вакытта кабул ителгән норматив 

документлар, күләм-планлаштыру карарлары нигезендә әлеге объектка һәм 

корылмага алмашка тиешле булган җиһазлар дип танылырга мөмкин . 

 

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 

(арендаторның), баланста тотучының гаризасы нигезендә йә дәүләт контролен 

һәм күзәтчелеген үткәрүгә вәкаләтле органнарның үз компетенциясенә кертелгән 

мәсьәләләр буенча бәяләмәсе нигезендә торак булмаган бинаны, бинаны һәм 



   

 

корылманы эксплуатацияләүгә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә яраклы 

дип тану турында Карар кабул итә. 

3.2. Комиссия тарафыннан торак булмаган бинаның, бинаның һәм 

корылманың факттагы торышы тикшерелә, төзелеш конструкцияләренең һәм 

биналарның һәм корылмаларның техник торышының дәрәҗәсен һәм 

категориясен, тулаем алганда аның ут чыдамлыгы дәрәҗәсен, янгын очрагында 

гражданнарны эвакуацияләүне тәэмин итү шартларын, санитар-эпидемиологик 

таләпләрне һәм гигиена нормативларын, кеше өчен потенциаль куркыныч химик 

һәм биологик матдәләрне, атмосфера һавасының сыйфатын, тавыш, вибрация 

чыганакларының радиация фоны дәрәҗәсен һәм физик факторларын, электр 

магниты кырлары булуын, микроклимат параметрларын, шулай  ук урнашу 

урынын бәяләү уздырыла. 

3.3. Техник торышның факттагы торышын һәм техник торышның 

дәрәҗәсен һәм категориясен тикшерү процедурасына түбәндәгеләр керә:  

3.3.1. Гаризаны һәм аңа кушып бирелүче нигезләүче документларны 

кабул итү һәм карау; 

3.3.2. Әгәр оешманың эшчәнлеге лицензияләштерелергә тиеш булса, 

күчемсез мөлкәтнең алга таба файдалануга яраксызлыгы, аны торгызуның, 

модернизацияләүнең максатка ярашсызлыгы, экспертиза үткәрү хокукына ия 

махсуслаштырылган оешма тарафыннан бирелгән бәяләмәсе, объектның техник 

торышы турында бәяләмә төзи торган оешманың лицензиясе күчермәсе 

кушымтасы белән;;  

3.3.3. 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 төзү; 

3.3.4. 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;  

3.3.5. комиссия эше нәтиҗәләре буенча Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан хокукый акт кабул итү;  

3.3.6. хокукый актның бер нөсхәсе буенча мөрәҗәгать итүчегә һәм торак 

булмаган бина, бина һәм корылма милекчесенә тапшыру (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 бәяләмәсе.  

3.5. Комиссия эшенә торак булмаган биналарның милекчеләре,  баланста 

тотучылар, бина һәм корылмаларның хуҗалары 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. Гариза бирүче тарафыннан дәүләт контролен һәм күзәтчелеген 

үткәрүгә вәкаләтле орган чыгыш ясаса, комиссиягә әлеге органның бәяләмәсе 

тапшырыла, аны карап тикшергәннән соң комиссия милекчегә, баланс тотучыга 

күрсәтелгән 3.4 пункты белән тапшырырга тәкъдим итә. 

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 карарларның берсен 

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 "за" 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 Менделеевск 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 яки авария хәле 

аркасында бина җимерелү куркынычы тудыручы факторларның зарарлы 

йогынтысы булганда, аның эш көненнән дә соңга калмыйча 1әр нөсхәсен 

хокукый актны һәм комиссия бәяләмәсен мөрәҗәгать итүчегә җибәрә.  

 

4. Йомгаклау нигезләмәләре 

4.1. Күчемсез милек объектын авария хәлендә һәм сүтелергә тиешле һәм 

сүтелергә, реконструкцияләнергә яки ремонт-торгызу эшләрен үткәрү кирәклеген 

тану процедурасының йомгаклау этабы булып, объектны характерлый торган төп 

акчаларны (бухгалтерлык исәбенә кабул итү датасы, әзерләү елы, беренчел бәясе 

һәм исәпләнгән амортизация суммасы, төп чаралар объектының инвентар 

номеры) күрсәтеп, № ОС-4 һәм N ОС-4а унификацияләнгән форма буенча төп 

чаралар объектын исәптән төшерү турындагы акт белән рәсмиләштерелә торган 

мөлкәтне исәптән төшерү тора. Актта әлеге мөлкәтне исәптән чыгарганнан 

(утильләштерү,демонтажлау, сүтү) соң киләчәк язмышы турында мәгълүмат 

күрсәтергә кирәк. Акт исәптән төшерү буенча комиссиянең барлык әгъзалары 

тарафыннан имзалана һәм үз балансында милек булган учреждение җитәкчесе 

тарафыннан раслана. 

4.2.  Баланста тотучылар һәм җирле үзидарә органнары муниципаль милек 

турында белешмәләр биргән, яки муниципаль милек турында ялган һәм (яки) тулы 

булмаган белешмәләр биргән өчен тулы җаваплы. 

4.2.  Баланста торучы һәм җирле үзидарә органы муниципаль мөлкәтне 

муниципаль милеккә оператив идарә итү шартнамәсе буенча учреждениегә 

беркетелгән муниципаль мөлкәтне төшереп калдыру турындагы өстәмә килешү 

нигезендә мөлкәтне исәптән төшерү буенча тиешле бухгалтерлык үткәргечләре 

башкара һәм бурычлы: 

- милекне сүтү һәм утильләштерү; 

- төп чараларның башка объектларын ремонтлау өчен яраклы төп чараларның 

детальләрен, төеннәрен һәм агрегатларын, шулай ук агымдагы базар бәясе буенча 

башка материалларны карарга; 

- тиешле федераль һәм дәүләт хезмәтләрендә исәпкә алынырга һәм теркәлергә 

тиешле списан мөлкәтне исәпкә алудан төшерергә; 

 - кыйммәтле металл калдыкларын әлеге эшчәнлек төренә лицензиясе булган 

металл ватыклары һәм кыйммәтле металл калдыкларын кабул итү яки эшкәртү белән 

шөгыльләнүче махсуслаштырылган предприятиеләргә тапшырырга. 

4.3. Тиешле эшләрне башкаруга лицензиясе булган оешмалар тарафыннан 

мөлкәтне утильләштерү турында закон тарафыннан таләп билгеләнмәгән очракта, 

утильләштерү уставларда күрсәтелгән эшчәнлек төрләренең берсе булган оешмалар 

тарафыннан башкарыла. 

4.4. Мөлкәтне исәптән төшерү һәм юкка чыгару чыгымнары баланс тотучы 

һәм җирле үзидарә органы акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

4.5. Баланста тотучы һәм җирле үзидарә органы тарафыннан исәптән алынган 

мөлкәтне утильләштерүдән алынган акчалар бары тик муниципаль мөлкәтне сатып алу 

яисә булган мөлкәтне ремонтлау өчен генә кулланыла. 



   

 

Торак булмаган бинаны, бинаны һәм 

корылманы эксплуатацияләү өчен яраксыз, 

авария хәлендә һәм сүтелергә яки 

реконструкцияләнергә тиешле дип тану буенча 

1 нче кушымта 

 

Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы эксплуатацияләү өчен 

яраксыз (яраклы), авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиешле дип 

тану турында Бәяләмә 

 

N ________________________        ________________________________ 
                                                                                                             (дата) 

 

Торак булмаган бинаның, бина һәм корылманың урнашу урыны, шул исәптән 

торак пунктның һәм почта адресының исеме 

________________________________________________________________ 

 

Ведомствоара комиссия, билгеләнгән _________________________ 

______________________________________________________________, 
(кем тарафыннан билгеләнгән, җирле үзидарә органы исеме, карар датасы, комиссияне билгеләү турында 

номер) 

рәис составында 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(ф.и.о., биләгән вазыйфасы һәм эш урыны) 

һәм комиссия әгъзалары  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 (ф.и.о., биләгән вазыйфасы һәм эш урыны) 

чакырылган экспертлар катнашында  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(ф.и.о., биләгән вазыйфасы һәм эш урыны) 

һәм бинаның чакырылган хуҗасын яисә ул вәкаләт биргән затны 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(ф.и.о., биләгән вазыйфасы һәм эш урыны) 

каралган документлар нәтиҗәләре буенча _________________________ 

_____________________________________________________________ 
(документлар исемлеге китерелә) 

һәм тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелгән ведомствоара комиссия акты 

нигезендә, ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



   

 

______________________________________________________________ 
(тикшерү актыннан алынган (тикшерү үткәрелгән очракта) бәяләмә китерелә, яисә ведомствоара комиссия 

карары нигезендә тикшерү үткәрелмәгән дип күрсәтелә) 

бәяләмә бирде ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(ведомствоара комиссия кабул иткән торак булмаган бинаның, бинаның һәм эксплуатацияләү өчен 

корылманың яраклылыгы (яраксызлыгы) турында бәяләмәнең нигезләмәсе китерелә) 

 

Йомгакка кушымта: 

а) каралган документлар исемлеге; 

б) урынны тикшерү акты (тикшерү үткәрелгән очракта); 

в) башка  материаллар, соратылган  ведомствоара материаллар исемлеге 

комиссия; 

г) ведомствоара комиссия әгъзаларының аерым фикере: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Ведомствоара комиссия рәисе 

_____________________                  __________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

 

Члены межведомственной комиссии 

_____________________________________________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

 _____________________________________________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

    

_____________________________________________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

                

_____________________________________________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

Комиссиянең башка әгъзалары: ________________________________________                  

_____________________________________________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

 



   

 

Торак булмаган бинаны, биналарны һәм 

корылмаларны эксплуатацияләү өчен яраксыз 

(яраклы) дип тану буенча Нигезләмәгә  

2 нче кушымта 
 

 

Торак булмаган бинаны,  

биналарны һәм корылмаларны тикшерү  

АКТы 

 

N _______________________                           _______________________ 
                                                                                                                           (дата) 

Торак булмаган бинаның, бина һәм корылманың урнашу урыны, шул исәптән 

торак пунктның һәм почта адресының исеме 

__________________________________________________________________ 

 

Билгеләнгән ведомствоара комиссия _________________________ 

______________________________________________________________, 
(кем тарафыннан билгеләнгән, җирле үзидарә органы исеме, карар датасы, комиссияне билгеләү турында номеры) 

рәис составында __________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(ф.и.о., биләгән вазыйфасы һәм эш урыны) 

һәм комиссия әгъзалары ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(ф.и.о., биләгән вазыйфасы һәм эш урыны) 

чакырылган экспертлар катнашында _____________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(ф.и.о., биләгән вазыйфасы һәм эш урыны) 

һәм бинаның чакырылган хуҗасын яисә ул вәкаләт биргән затны 

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 
(ф.и.о., биләгән вазыйфасы һәм эш урыны) 

гариза буенча бинаны тикшерде ___________________ 

______________________________________________________________ 
(мөрәҗәгать итүченең реквизитлары: ф.и.о. һәм адресы - физик зат өчен, оешма исеме һәм биләгән вазыйфасы - 

юридик зат өчен) 

һәм бинаны тикшерү өчен акт төзеде ____________________________ 

______________________________________________________________. 
(адресы, бинаның урнашуы, кадастр номеры, эксплуатациягә кертелгән елы) 

 

 

Бинаның, җиһазларның һәм механизмнарның һәм бина янындагы 

территориянең торак урыны, инженерлык системалары торышын кыскача тасвирлау 

________________________________________________________________ 



   

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

. 

Күрсәткечнең факттагы күрсәткечләрен яки конкрет тәңгәл килмәү 

тасвирламасын мс билгеләгән таләпнең туры килмәве турында белешмәләр 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

Үткәрелгән инструменталь контроль һәм башка төр контроль һәм 

тикшеренүләр нәтиҗәләрен бәяләү _____________________________ 

______________________________________________________________. 
(кем тарафыннан контроль (сынау) үткәрелде, нинди күрсәткечләр буенча, нинди факттагы күрсәткечләр 

алынды) 

 

Ведомствоара комиссия киңәшләре һәм эксплуатацияләү өчен иминлек тәэмин 

итү яисә нормаль шартлар тудыру өчен кирәкле тәкъдим ителә торган чарала 

______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

Торак булмаган бинаны, бинаны һәм корылманы тикшерү нәтиҗәләре буенча  

ведомствоара комиссиянең бәяләмәсе ______________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

Актка кушымта: 

а) инструменталь контроль нәтиҗәләре; 

б) лаборатор сынаулар нәтиҗәләре; 

в) тикшеренүләр нәтиҗәләре; 

г) проект-тикшерү һәм махсуслаштырылган оешмалар экспертлары бәяләмәсе; 

д) ведомствоара комиссия карары буенча башка материаллар. 

 

 

Ведомствоара комиссия рәисе_____________________                  

__________________________________ 
(имза)                           (ф.и.о.) 

 



   

 

Члены межведомственной комиссии 

_____________________                  __________________________________ 
(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.) 

 

Комиссиянең башка әгъзалары: ________________________________________                   

 

 
 

 


