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Татарстан Республикасы Дәүләт торак 
инспекциясенең 2014 елның 17 
декабрендәге 201 номерлы боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасы Дәүләт 
торак инспекциясе тарафыннан 
күпфатирлы йортлар белән идарә итү 
буенча эшкуарлык эшчәнлеген лицензия 
контрольлегендә тоту буенча дәүләт 
вазыйфасын үтәүнең административ 
регламентына үзгәрешләр кертү хакында  
 
 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең норматив хокукый 
актын Россия Федерациясе законнарына туры китерү максатларында боерык бирәм: 
 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең 2014 елның 17 
декабрендәге 201 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Дәүләт торак 
инспекциясенең 2015 елның 9 октябрендәге 480 номерлы, 2018 елның 29 маендагы 
189 номерлы, 2018 елның 18 декабрендәге 502 номерлы боерыклары нигезендә 
кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт 
торак инспекциясе тарафыннан күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча 
эшкуарлык эшчәнлеген лицензия контрольлегендә тоту буенча дәүләт функциясен 
үтәүнең административ регламентына (алга таба – Регламент) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

 
1 бүлектә: 
1.2 пунктның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Тикшерүләрнең бердәм реестры» федераль дәүләт мәгълүмат системасына 

(алга таба – тикшерүләрнең бердәм реестры), «Контрольлек (күзәтчелек) 
эшчәнлеген автоматлаштыру буенча бертип болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат 
системасына тиешле мәгълүматны кертү билгеләнгән тәртиптә ТР Дәүләт торак 
инспекциясенең вәкаләтле вазыйфаи затлары тарафыннан гамәлгә ашырыла.»; 

1.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.3. Дәүләт функциясе түбәндәгеләргә ярашлы рәвештә гамәлгә ашырыла: 
Россия Федерациясе Конституциясе; 
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Россия Федерациясе Гражданлык кодексы (беренче кисәк) (алга таба – РФ 
Гражданлык кодексы) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 1994, № 32, 3301 
ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы (алга 
таба – РФ КоАП) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2002, № 1, 1 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба – РФ Торак кодексы) (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2005, № 1, 14 ст., кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

«Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 
турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 59-ФЗ 
номерлы Федераль закон)(Российская газета, 2006, 5 май, кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 
турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 
294-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2008, 
№ 52, 6249 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ 
номерлы Федераль закон), (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, № 31, 
4179 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Аерым эшчәнлек төрләрен лицензияләү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-
ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 99-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2011, № 19, 2716 ст., кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш 
территорияләре турында» 2014 елның 29 декабрендәге 473-ФЗ номерлы Федераль 
закон (алга таба – 473-ФЗ номерлы Федераль закон) (Хокукый мәгълүматның рәсми 
интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2014, 29 декабрь, бастырып чыгару номеры: 
0001201412290024, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе гражданины 
паспорты турында нигезләмә, Россия Федерациясе гражданины паспортының бланк 
үрнәген һәм тасвирламасын раслау турында» 1997 елның 8 июлендәге 828 номерлы 
карары (алга таба – 828 номерлы карар) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
1997, № 28, 3444 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортта гомуми милекне карап 
тоту кагыйдәләрен һәм күпфатирлы йортта уртак мөлкәт белән эш итү, аны карап 
тоту һәм ремонтлау буенча тиешсез сыйфатта һәм (яисә) билгеләнгән озынлыгын 
артып китүче өзеклекләр белән хезмәтләр күрсәтелгән һәм эшләр башкарылган 
очракта торак урынны карап тоту өчен түләү күләмен үзгәрү кагыйдәләрен раслау 
турында» 2006 елның 13 августындагы 491 номерлы карары (алга таба – РФ 
Хөкүмәтенең 491 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
2006, № 34, 3680 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары 
һәм муниципаль контроль органнары тарафыннан юридик затларга һәм шәхси 
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эшкуарларга планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү кагыйдәләрен 
раслау турында» 2010 елның 30 июнендәге 489 номерлы карары (алга таба – РФ 
Хөкүмәтенең 489 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
2010, № 28, 3706 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Ведомствоара электрон хезмәттәшлекнең 
бердәм системасы турында» 2010 елның 8 сентябрендәге 697 номерлы карары 
(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2010, № 38, 4823 ст., кертелгән 
үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортларда һәм торак 
йортларда милекчеләргә һәм биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр 
күрсәтү турында» 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы карары (алга таба – РФ 
Хөкүмәтенең 354 номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 
2011, № 22, 3168 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Лицензиянең үрнәк рәвешен раслау 
турында» 2011 елның 6 октябрендәге 826 номерлы карары (алга таба – 826 номерлы 
карар) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2011, № 42, 5924 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 14 маендагы 410 номерлы 
карары белән расланган Газ белән тәэмин итү буенча коммуналь хезмәт 
күрсәтелгәндә йорт эче һәм фатир эче газ җайланмаларыннан файдаланганда һәм 
аларны карап тотканда куркынычсызлык тәэмин итү өлешендә газдан файдалану 
кагыйдәләре (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 410 номерлы карары белән расланган 
Кагыйдәләр) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2013, № 21, 2648 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 15 маендагы 416 номерлы 
карары белән расланган Күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшчәнлекне 
гамәлгә ашыру кагыйдәләре (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 416 номерлы карары 
белән расланган Кагыйдәләр) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2013, № 
21, 2652 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 28 октябрендәге 1110 номерлы 
карары белән расланган Күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлеген лицензияләү турында нигезләмә (алга таба – Күпфатирлы йортлар белән 
идарә итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген лицензияләү турында нигезләмә) (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2014, № 44, 6074 ст., кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләрнең бердәм реестрын 
формалаштыру һәм алып бару кагыйдәләре турында» 2015 елның 28 апрелендәге 
415 номерлы карары (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 415 номерлы карары) (Россия 
Федерациясе законнары җыентыгы, 2015, № 19, 2825 ст., кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контролен (күзәтчелеген), 
муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле органнар тарафыннан 
алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре резидентларына карата 
уздырыла торган уртак планлы тикшерүләр турында» 2015 елның 22 октябрендәге 
1132 номерлы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1132 номерлы 
карары) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2015, № 44, 6127 ст.); 
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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләр оештырганда һәм үткәргәндә 
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында дәүләт контроле (күзәтчелеге) 
органнары, муниципаль контроль органнары тарафыннан документларга һәм (яисә) 
мәгълүматларга, шул исәптән электрон рәвештә, шушы документлар һәм (яисә) 
мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт органнарына, җирле үзидарә 
органнарына яисә дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына буйсынучы 
оешмаларга гарызнамәләр җибәрү һәм аларны түләүсез нигездә алу турында» 2016 
елның 18 апрелендәге 323 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары 
җыентыгы, 2016,  № 17, 2418 ст.); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт контроленең (күзәтчелегенең) 
аерым төрләрен оештырганда куркыныч-юнәлешле якын килүне куллану һәм Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2016 
елның 17 августындагы 806 номерлы карары (Россия Федерациясе законнары 
җыентыгы, 2016, № 35, 5326 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Зарури таләпләрне һәм муниципаль 
хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне бозуның ярамаганлыгы турында 
кисәтүләр төзү һәм җибәрү, юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан мондый 
кисәтүләргә ризасызлыклар бирү һәм аларны карап тикшерү, мондый кисәтүне үтәү 
турында хәбәр итү кагыйдәләрен раслау турында» 2017 елның 10 февралендәге 166 
номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2017, № 8, 1239 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 24 июнендәге 743 номерлы 
карары белән расланган Метрополитеннардагы эскалаторлардан тыш, лифтлардан, 
инвалидларны күтәртү платформаларыннан, пассажир конвейерларыннан (хәрәкәт 
итүче җәяүле юлларыннан) куркынычсыз файдалануны һәм аларны карап тотуны 
оештыру кагыйдәләре (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 743 номерлы карары белән 
расланган Кагыйдәләр) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2017, № 27, 
4044 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Контроль (күзәтчелек) эшчәнлеген 
автоматлаштыру буенча бертип болыт карары» дәүләт мәгълүмат системасы 
турында» 2018 елның 21 апрелендәге 482 номерлы карары (алга таба – РФ 
Хөкүмәтенең 482 номерлы карары) (Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-
порталы (www.pravo.gov.ru), 2018, 25 апрель, бастырып чыгару номеры: 
0001201512180009, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Тикшерүләр оештырганда һәм үткәргәндә 
дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары 
тарафыннан ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында шушы 
документлар һәм (яки) мәгълүматлар белән эш итүче бүтән дәүләт органнарыннан, 
җирле үзидарә органнарыннан яисә дәүләт органнарына яки җирле үзидарә 
органнарына буйсынучы оешмалардан сорала һәм алына торган документлар һәм 
(яки) мәгълүматлар исемлеген раслау турында» 2016 елның 19 апрелендәге 724-р 
номерлы боерыгы (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 724-р номерлы 
боерыгы) (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2016, № 18, 2647 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь комплекс буенча дәүләт 
комитетының «Торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләрен һәм 
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нормаларын раслау турында» 2003 елның 27 сентябрендәге 170 номерлы карары 
(алга таба – Россия Дәүләт төзелеш комитетының 170 номерлы карары) (Российская 
газета, 2003, 23 октябрь); 

Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының «Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 
һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 
294-ФЗ номерлы Федераль законны тормышка ашыру хакында» 2009 елның 27 
мартындагы 93 боерыгы (Законность, № 5, 2009, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 
алып); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Дәүләт контролен 
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның 
һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль закон 
нигезләмәләрен тормышка ашыру хакында» 2009 елның 30 апрелендәге 141 
номерлы боерыгы (алга таба – Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 141 
номерлы боерыгы) (Российская газета, 2009, 14 май, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә 
алып); 

Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының «Россия Федерациясе Эчке 
эшләр министрлыгының хөкем ителү һәм (яки) җинаятьчел эзәрлекләү факты булу 
(булмау) турында яисә җинаятьчел эзәрлекләүне туктату турында белешмәләр бирү 
буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүнең административ регламентын раслау хакында» 
2011 елның 7 ноябрендәге 1121 номерлы боерыгы (Российская газета, 2012, 11 
гыйнвар, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федераль салым хезмәтенең «Юридик затларның бердәм дәүләт 
реестрына юридик затлар турында үзгәрешләр кертү турында гариза рәвешен, аны 
рәсмиләштерүгә карата таләпләрне, шулай ук мондый гариза нигезендә Юридик 
затларның бердәм дәүләт реестрына язу теркәү фактын раслый торган документның 
рәвешен һәм эчтәлеген раслау турында» 2014 елның 9 июнендәге ММВ-7-14/316@ 
номерлы боерыгы (Российская газета, 2014, 27 июнь, кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып); 

Россия Федераль салым хезмәтенең «Квалификациясе алынган затлар 
реестрында булган белешмәләрне бирү тәртибен, квалификациясе алынган затлар 
реестрыннан өземтә һәм соралучы мәгълүматның булмавы турында белешмә 
формаларын раслау турында» 2014 елның 31 декабрендәге НД-7-14/700@ номерлы 
боерыгы (Хокукый мәгълүматның рәсми порталы (www.pravo.gov.ru), 2015, 12 май, 
басылып чыгу номеры – 0001201505120034); 

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының «Россия 
Федерациясе территориясендә, Ерак Көнчыгыш федераль округы территориясеннән 
тыш, оештырылган алгарышлы социаль-икътисадый  үсеш территориясе 
резидентларына карата дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль 
органнар тарафыннан планнан тыш тикшерүләр уздыруны килештерү тәртибен 
раслау турында» 2016 елның 19 декабрендәге 817 номерлы боерыгы (алга таба – 
Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 817 номерлы боерыгы) (Хокукый 
мәгълүматның рәсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2017, 21 март, 
бастырып чыгару номеры: 0001201703210041); 

Татарстан Республикасы Конституциясе; 
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«Татарстан Республикасында гражданнарның мөрәҗәгатьләре турында»            
2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга             
таба – 16-ТРЗ номерлы закон) (Республика Татарстан, 2014, 2 август, кертелгән 
үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында» 2011 елның 
10 октябрендәге 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – 72-
ТРЗ номерлы Закон), (Республика Татарстан, 2011, 21 октябрь, кертелгән 
үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Дәүләт торак инспекциясе мәсьәләләре» 2011 елның 26 декабрендәге 1068 номерлы 
карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм 
боерыклары һәм республика башкарма хакимият органнары норматив актлары 
җыентыгы» журналы, 2012, № 10, 0383 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасында рискка юнәлдерелгән алым кулланыла торган төбәк дәүләт 
тикшерүе (күзәтчелеге)  төрләре исемлеген раслау турында» 2018 елның 27 
сентябрендәге 856 номерлы карары (алга таба – 2018 елның 27 сентябрендәге 856 
номерлы ТР МК карары)(Татарстан Республикасы законнары җыентыгы, 2018, № 
77, 2491 ст.); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 31 
октябрендәге 971 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 
территориясендә күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлегенә лицензияле контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм 
шәхси эшкуарларның эшчәнлеген билгеле бер куркынычлылык категориясенә кертү 
критерияләре (алга таба – 971 номерлы ТР МК карары белән расланган критерияләр) 
(Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы 
PRAVO.TATARSTAN.RU, 2018, 26 ноябрь, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып).»; 

1.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.4. Лицензия контроленең объекты булып, шул исәптән 473-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе 
резидентлары булып, күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензиясе булган юридик затларның һәм шәхси 
эшкуарларның эшчәнлеге йә, шул исәптән 473-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резидентлары булып 
торган, күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә 
ашыруга лицензия бирү турында гариза белән лицензияләүче органга мөрәҗәгать 
иткән юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның эшчәнлеге тора. 

Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе резиденты бирелгән 
юридик затларга һәм шәхси эшкуарларга карата лицензия контроле гамәлгә 
ашырылганда 473-ФЗ номерлы Федераль законның 24 статьясы нигезләмәләре 
исәпкә алына.»; 

1.7 пунктның 11 пунктчасында «294-ФЗ номерлы Федераль законда» 
сүзләреннән соң «һәм 473-ФЗ номерлы Федераль законның 24 статьясында» 
сүзләрен өстәргә; 

1.11 пунктта түбәндәге эчтәлекле 1.2 пунктча өстәргә: 
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«1.2) РФ Хөкүмәтенең 482 номерлы карары нигезендә «Контроль (күзәтчелек) 
эшчәнлеген автоматлаштыру буенча бертип болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат 
системасына кертелгән тиешле мәгълүмат;»; 

 
 
2 бүлектә: 
2.1.2 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«ТР ДТИ рәсми сайтында (https://gji.tatarstan.ru); 
2.3.1 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре резидентларына карата 

гамәлгә ашырыла торган тикшерүләрне үткәрү сроклары 473-ФЗ номерлы Федераль 
законның 24 статьясы нигезендә билгеләнә.»; 

2.4.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.4.1. Лицензиатка планлы тикшерү билгеләнгән тәртиптә ТР ДТИ тарафыннан 

эшләнгән һәм расланган Тикшерүләр планы нигезендә һәм аңа туры китереп 
уздырыла. 

Лицензиатларга планлы тикшерүләр, критерияләргә ярашлы рәвештә алар 
тарафыннан гамәлгә ашырылучы эшчәнлеккә беркетелгән куркынычлылык 
категориясенә карап, түбәндәге ешлыкта уздырыла: 

югары куркынычлылык категориясе өчен – ике елга бер тапкыр; 
шактый куркынычлылык категориясе өчен – өч елга бер тапкыр; 
уртача куркынычлылык категориясе өчен – алты елга бер тапкыр һәм сигез елга 

кимендә бер тапкыр; 
куркынычлылыкның түбән категориясе өчен – планлы тикшерүләр үткәрелми. 
Лицензиатларга планлы тикшерүләр түбәндәгечә уздырыла: 
1) лицензия бирү турында карар кабул ителгән көннән соң бер елдан да иртәрәк 

түгел; 
2) әлеге пунктның икенче-алтынчы абзацларында күрсәтелгән ешлыкка ярашлы 

рәвештә. 
2019 елның 1 гыйнварыннан башлап 2020 елның 31 декабренә кадәрге чорда 

үзләре турында белешмәләр кече һәм урта эшкуарлык субъектларының бердәм 
реестрына кертелгән, «Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 
турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясы 
нигезләмәләренә ярашлы нигездә кече эшкуарлык субъектларына кертелгән юридик 
затларга һәм шәхси эшкуарларга карата планлы тикшерүләр 294-ФЗ номерлы 
Федераль законның 262 статьясы таләпләренә ярашлы рәвештә оештырыла һәм 
үткәрелә.»; 

 
5 бүлектә: 
беренче абзацта «Россия Федерациясе Торак кодексының 161 статьясындагы 10 

өлеше « сүзләрен «Россия Федерациясе Торак кодексының 161 статьясындагы 101 
өлеше» сүзләренә алмаштырырга. 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  
«Алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре резидентларына карата 

лицензия контроле әлеге Регламент нигезендә һәм 473-ФЗ номерлы федераль 
законның 24 статьясында, РФ Хөкүмәтенең 1132 номерлы карарында, Россия 
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Икътисадый үсеш министрлыгының 817 номерлы боерыгында билгеләнгән 
үзенчәлекләрне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.»; 

5.1.2 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Лицензия контроле буенча чараларда шулай ук Татарстан Республикасы 

Президентының «Күпфатирлы йортлар белән идарә итү эшчәнлеген лицензияләү 
буенча Татарстан Республикасы лицензия комиссиясен төзү турында» 2018 елның 3 
маендагы ПУ-346 номерлы Указы белән расланган Күпфатирлы йортлар белән 
идарә итү эшчәнлеген лицензияләү буенча Татарстан Республикасы лицензия 
комиссиясе әгъзалары да катнаша ала.»; 

5.1.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.1.8. «Лицензиатка карата планлы документар тикшерү үткәрү» 

административ процедурасын үтәү нәтиҗәсе электрон формада ТР ДТИ рәсми 
сайтында теркәлә. Тиешле мәгълүмат билгеләнгән тәртиптә тикшерүләрнең бердәм 
реестрына, «Контрольлек (күзәтчелек) эшчәнлеген автоматлаштыру буенча бертип 
болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат системасына кертелә.»; 

5.2.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.2.6. Лицензиатка карата урынга чыгып планлы тикшерү үткәрү» 

административ процедурасын үтәү нәтиҗәсе электрон формада ТР ДТИ рәсми 
сайтында теркәлә. Тиешле мәгълүмат билгеләнгән тәртиптә тикшерүләрнең бердәм 
реестрына, «Контрольлек (күзәтчелек) эшчәнлеген автоматлаштыру буенча бертип 
болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат системасына кертелә.»; 

5.3.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.3.7. Лицензиатка, лицензия алырга теләүче затка карата планнан тыш 

документар тикшерү үткәрү» административ процедурасын үтәү нәтиҗәсе электрон 
формада ТР ДТИ рәсми сайтында теркәлә. Тиешле мәгълүмат билгеләнгән тәртиптә 
тикшерүләрнең бердәм реестрына, «Контрольлек (күзәтчелек) эшчәнлеген 
автоматлаштыру буенча бертип болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат системасына 
кертелә.»; 

түбәндәге эчтәлекле 5.4.8.1 пункт өстәргә: 
«5.4.8.1. Лицензиатка, лицензия алырга теләүче затка карата урынга чыгып 

планнан тыш тикшерү үткәрү» административ процедурасын үтәү нәтиҗәсе 
электрон формада ТР ДТИ рәсми сайтында теркәлә. Тиешле мәгълүмат билгеләнгән 
тәртиптә тикшерүләрнең бердәм реестрына, «Контрольлек (күзәтчелек) эшчәнлеген 
автоматлаштыру буенча бертип болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат системасына 
кертелә.»; 

7.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«7.3. Электрон документ рәвешендә кергән шикаятьтә мөрәҗәгать итүченең 

(мөрәҗәгать итүче вәкиленең) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган 
очракта) яисә оешманың тулы исеме, җавап җибәрелергә тиешле электрон почта 
адресы, мөрәҗәгатьне башка адреска җибәрү турында хәбәр булырга тиеш. 
Мөрәҗәгать итүче мондый шикаятькә кирәкле документларны һәм материалларны 
электрон формада теркәргә хокуклы.»; 

 
Регламентка 2 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Дәүләт 
торак инспекциясенең күпфатирлы 
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йортлар белән идарә итү буенча 
эшкуарлык эшчәнлеген лицензия 
контролендә тоту буенча дәүләт 
функциясен үтәүнең административ 
регламентына 2 нче кушымта 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘҮЛӘТ  

ТОРАК  ИНСПЕКЦИЯСЕ 
(наименование зональной жилищной 

инспекции) 
(зона буенча торак инспекциясенең 

исеме) 

 
тел/факс. 236-91-44. E-mail: tatgi@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru 

 
Район _____________________      Торак пункты ________________________ 
 

КҮРСӘТМӘ № _______ 
лицензия таләпләре бозылуны бетерү турында  

                                                                                                                                 «__» ________ 20__ ел. 
Бирелде_____________________________________________________________________________ 

(лицензиатның исеме) 
 
Лицензиат объекты: урам _____________________________ йорт № _____ корп. № ____ ф. № ____ 
Объектка сыйфатлама: материал: стеналар __________________, түбә ________________________; 
катлар _____, саны: секцияләр ________, фатирлар _________; гом. мәйданы (кв. м) _________, 
эксплуатациягә кертү елы _______. 
Тикшерү үткәрелде: ___________________________________________________________ буенча 
                                  (объект буенча тулаем алганда, секция, фатир, подвал, түбә, йорт яны терр. һәм башкалар буенча) 
______________________________________буенча тикшерелгән мәйдан _____ кв. м. 
                                (сәбәбен күрсәтергә: график буенча, шикаять нигезендә һ.б.) 
 

Түбәндәгеләрнең бозылуы ачыкланды: Россия Федерациясе Торак кодексы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 
2006 елның 21 гыйнварындагы 25 номерлы карары белән расланган Торак биналардан файдалану кагыйдәләре, Россия 
Дәүләт төзелеш күзәтчелегенең 2003 елның 27 сентябрендәге 170 номерлы карары белән расланган Торак фондын 
техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм нормалары, Төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Ведомство төзелеш 
нормалары, РФ Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм торак урыннардан 
файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү турында» 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы карары 
(«Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм торак урыннардан файдаланучыларга коммуналь 
хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләре» белән берлектә), РФ Хөкүмәтенең 2006 елның 13 августындагы 491 номерлы карары 
белән расланган Күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне карап тоту кагыйдәләре һ.б. 
 
 №  
п/п  

Норматив 
документ. 

пунктының  
№ 

   Бозуга сыйфатлама       Эшләрнең исемлеге 
 һәм атамасы 

Бетерелергә 
тиешле чоры 

1 2 3 4 5 
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____ б. нигезләмәне кар. 
 

Әлеге күрсәтмәне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән очракта юридик зат, вазыйфаи зат 
Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 19.5 ст. 24 өлеше нигезендә 
административ җаваплы була. 
 
Дәүләт 
торак инспекторы  ____________________ __________________________________ 
                                                           (имза)                                      (Ф.И.А.) 
Күрсәтмәне алдым ____________________ __________________________________ 
                                                                        (имза)                                (Ф.И.А., вазыйфа) 
Тикшерүдә катнашучылар: 
__________________________________________                _________________ 
                                          (Ф.И.А., вазыйфа, оешма)                                                (имза) 
__________________________________________                _________________ 
                                          (Ф.И.А., вазыйфа, оешма)                                                 (имза) 
Махсус тамгалар: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
№ ______ КҮРСӘТМӘГӘ кушымта 

«__» ________ 20__ ел. 
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№ 
п/п 

Норматив 
документ. 

пунктының  
№ 

Бозуга сыйфатлама Эшләрнең  
исемлеге һәм атамасы 

Бетерелергә 
тиешле  
чоры 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Дәүләт 
торак инспекторы  ____________________   ________________________________ 
                                                                    (имза)                                       (Ф.И.А.) 
Күрсәтмәне алдым ____________________   ________________________________ 
                                                                (имза)                                          (Ф.И.А., вазыйфа)»;        
             

Регламентка 3 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Дәүләт 
торак инспекциясенең күпфатирлы 
йортлар белән идарә итү буенча 
эшкуарлык эшчәнлеген лицензия 
контролендә тоту буенча дәүләт 
функциясен үтәүнең административ 
регламентына 3 нче кушымта 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘҮЛӘТ  
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ТОРАК  ИНСПЕКЦИЯСЕ 
(наименование зональной жилищной 

инспекции) 
(зона буенча торак инспекциясенең 

исеме) 

 
тел/факс. 236-91-44. E-mail: tatgi@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru 

 
Район _____________________      Торак пункты ________________________ 
 

БЕРКЕТМӘ №  _____ 
административ хокук бозу турында 

                                                      «__» ________ 20__ ел. 
                                                         ___ сәг. ____ мин. 
 

Дәүләт торак инспекторы  _________________________________________________ 
бу беркетмәне төзеде, түбәндәгеләр хакында: 
Аталышы: _______________________________________________________________________ 

(юридик затныкы яисә физик затның, шәхси эшкуарның Ф.И.А,, адресы) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Законлы вәкил: юридик затныкы, вазыйфаи яки физик затныкы, шәхси эшкуарныкы ____________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.А., вазыйфасы, эш урыны) 
____________________________________ Ышанычнамә № _____ _________________________ 
Элегрәк Административ хокук бозулар турында РФ кодексының ___ ст. ____ өлеше буенча 
__________________________ 
(җәлеп ителгән, җәлеп ителмәгән)                                                                                                                   
Вазыйфаи (физик) зат ________________________________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.А.) 
Туу көне, ае, елы ______________________ Туу урыны __________________________________ 
______________________________________ Гражданлыгы _____________________________ 
Эш урыны ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(предприятие, оешма исеме, вазыйфа, юридик адрес) 
Яшәү урыны буенча адресы ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Элегрәк административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының _____ ст. _____ 
өлеше буенча административ җаваплылыкка тартылган __________________________ 
                                                                                                  (җәлеп ителгән, җәлеп ителмәгән) 
                                                             
Административ хокук бозу объекты: урам ________________________________________ 
йорт № _____ корп. № _____ ф. № ______. 
Административ хокук бозуны кылу датасы, вакыты һәм урыны: «____» _______20_  ел. ___ сәг. 
____ мин. _____________________________________________________________________ 
 Административ хокук бозу составы: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

статьяның, норматив акт пунктының № 
(ТК, ТУФК, ПиН, СНиП, 

ВСН һ.б.)<*> 

Бозуга сыйфатлама 

1 2 3 
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-------------------------------- 
<*> Россия Федерациясе Торак кодексы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 елның 21 гыйнварындагы 25 

номерлы карары белән расланган Торак биналардан файдалану кагыйдәләре, Россия Дәүләт төзелеш күзәтчелегенең 
2003 елның 27 сентябрендәге 170 номерлы карары белән расланган Торак фондын техник эксплуатацияләү 
кагыйдәләре һәм нормалары, Төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Ведомство төзелеш нормалары, РФ Хөкүмәтенең 
«Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм торак урыннардан файдаланучыларга коммуналь 
хезмәтләр күрсәтү турында» 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы карары («Күпфатирлы йортларда һәм торак 
йортларда милекчеләргә һәм торак урыннардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләре» белән 
берлектә), РФ Хөкүмәтенең 2006 елның 13 августындагы 491 номерлы карары белән расланган Күпфатирлы 
йортларда уртак мөлкәтне карап тоту кагыйдәләре һ.б. 
 

                                                ____ б. нигезләмәне кар. 
 
моның өчен Административ хокук бозулар турында РФ кодексының ______ ст. ______ өл. 
җаваплылык каралган.  Җаваплылыкка тартылучы затның РФ Конституциясенең 51 ст. 1 
өлешендә, Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 25.1 ст. каралган хокуклары 
һәм бурычлары турында аңлатылды__________________________________ 
                                                                     (имза, Ф.И.А.) 
Үзенә карата административ хокук бозу турында эш кузгатылган затның (аның вәкиленең) 
аңлатмасы: 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (имза, Ф.И.А.) 
 
Дәүләт торак инспекторы _____________                     __________________________ 
мөһер урыны                                       (имза)                                                      (Ф.И.А.) 
Шаһит ___________________________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.А., имза, адрес) 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.А., имза, адрес) 
Зыян күрүче ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.А., имза, адрес) 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                   (Ф.И.А., имза, адрес) 
 
Беркетмәгә теркәлә: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Административ хокук бозу турында эшне карау урыны һәм вакыты 
____ сәг. ____ мин. «__» ________ 20__ ел, адресы: _____________________________________ 
                                                                                                                      (эш ТР ДТИ органнары тарафыннан каралганда) 
Эш җәмәгать судында каралачак ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(эш җәмәгать судында каралганда) 
Беркетмә белән таныштым 
беркетмә күчермәсен алдым___________________________                            «__» ________ 20__ 
ел. 
                                                            (беркетмә алган затның имзасы, Ф.И.А.,                                               һәм дата) 
 

РФ Конституциясе (51 ст. 1 өл.). Беркем дә үз-үзенә, тормыш иптәшенә һәм даирәсе Федераль законда 
билгеләнә торган якын туганнарына каршы шаһитлык итәргә тиеш түгел. 

Административ хокук бозулар турында РФ кодексы (алга таба – РФ КоАП) (25.1 ст.). Үзенә карата 
административ хокук бозу турында эш буенча эш алып барыла торган зат эшнең барлык материаллары белән 
танышырга, аңлатмалар бирергә, дәлилләр китерергә, үтенечләр һәм каршы чыгулар белдерергә, яклаучының юридик 
ярдәменнән файдаланырга хокуклы, шулай ук әлеге Кодекс нигезендә бүтән процессуаль хокуклардан файдалана ала. 
Административ хокук бозу турында эш үзенә карата административ хокук бозу турында эш буенча эш алып барыла 
торган зат катнашында карала. Күрсәтелгән зат юклыгында эш бары тик Административ хокук бозулар турында РФ 
кодексының 28.6 ст. 3 өлешендә каралган очракларда йә эшне карау урыны һәм вакыты турында затка тиешенчә хәбәр 
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итү турында белешмәләр булганда һәм заттан эшне карап тикшерүне кичектерү турында үтенеч алынмаганда яисә 
мондый үтенеч канәгатьләндерелмичә калган очракларда гына карала ала. 

 
№ ____ беркетмәгә кушымта 
«__» ________ 20__ ел. 

 
 Административ хокук бозу составы: Россия Федерациясе Торак кодексы, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2006 елның 21 гыйнварындагы 25 номерлы карары белән расланган Торак биналардан файдалану 
кагыйдәләре, Россия Дәүләт төзелеш күзәтчелегенең 2003 елның 27 сентябрендәге 170 номерлы карары белән 
расланган Торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм нормалары, Төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, 
Ведомство төзелеш нормалары, РФ Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм 
торак урыннардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү турында» 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы 
карары («Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм торак урыннардан файдаланучыларга 
коммуналь хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләре» белән берлектә), РФ Хөкүмәтенең 2006 елның 13 августындагы 491 
номерлы карары белән расланган Күпфатирлы йортларда уртак мөлкәтне карап тоту кагыйдәләре һ.б. 
 

№ 
п/п 

норматив документ 
пунктының № 

Бозуга сыйфатлама 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Дәүләт торак инспекторы ___________________    ____________________________ 
                                                                               (имза)                            (Ф.И.А.) 
Шаһит ___________________________________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.А., имза, адрес) 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.А., имза, адрес) 
Зыян күрүче ________________________________________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.А., имза, адрес) 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.А., имза, адрес) 
 
Беркетмә белән таныштым, беркетмә күчермәсен алдым_____________________________ 

                                                                                                                  (беркетмәне алган затның имзасы, Ф.И.А.)»; 
 

Регламентка 5 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Татарстан Республикасы Дәүләт торак 
инспекциясенең күпфатирлы йортлар белән 
идарә итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген 
лицензия контролендә тоту буенча дәүләт 
функциясен үтәүнең административ 
регламентына 6 нче кушымта 
(Типлаштырылган форма Россия 
Икътисадый үсеш министрлыгының 141 
номерлы боерыгы белән расланган) 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘҮЛӘТ  

ТОРАК  ИНСПЕКЦИЯСЕ 
(наименование зональной жилищной 

инспекции) 
(зона буенча торак инспекциясенең 

исеме) 

 
тел/факс. 236-91-44. E-mail: tatgi@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru 

 
Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы  

КҮРСӘТМӘСЕ (БОЕРЫГЫ) 
 

Тикшерүләр   
уздыру 
турында 

 (планлы/планнан тыш, документар/урынга чыгып)  
юридик затка, шәхси эшкуарга 

«  «    ел. №  
 
1. Түбәндәгегә карата тикшерү уздырырга   

 

 
 

 
(юридик затның аталышы, шәхси эшкуарның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта)) 

2. Урнашкан урыны:   
 

 
 

 
(юридик затның (филиалларының, вәкиллекләренең, аерымланган структур бүлекчәләренең), шәхси эшкуар 

тарафыннан эшчәнлеген фактта гамәлгә ашыру урыннары һәм (яисә) алар тарафыннан кулланыла 
 торган җитештерү объектлары урыны) 

3. Түбәндәге(ләр)не тикшерү уздыруга вәкаләтле зат(лар) итеп билгеләргә:   
 

 
 

 
(тикшерү уздыруга вәкаләтле вазыйфаи затның (вазыйфаи затларның) фамилиясе, исеме, 

 атасының исеме (соңгысы – булган очракта), вазыйфасы) 
4. Түбәндәге затларны экспертлар, эксперт оешмалары вәкилләре сыйфатында тикшерүне 

уздыруга җәлеп итәргә:   
 

 
 

 
(тикшерүне уздыруга җәлеп ителә торган экспертларның фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган 

очракта) һәм (яисә) эксперт оешмасының аталышы, аккредитация турында таныклык реквизитларын һәм 
аккредитация турында таныклык биргән аккредитацияләү органы аталышын күрсәтеп) 
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5. Бу тикшерү түбәндәгеләр кысасында уздырыла   
 

 
 

 
(дәүләт контроле (күзәтчелеге) төренең (төрләренең) аталышы, “Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләрнең 

(функцияләрнең) федераль реестры» федераль дәүләт мәгълүмат системасында функциянең 
 (функцияләрнең) реест номеры (номерлары)) 

6. Билгеләргә: 
әлеге тикшерүне уздыруның максаты:   

 

 
 

 
 

Уздырыла торган тикшерүнең максатларын билгеләгәндә түбәндәге мәгълүматлар күрсәтелә: 
а) планлы тикшерү уздырылган очракта: 
– планлы тикшерүләр уздыруның расланган еллык планына сылтама; 
– тикшерү кәгазенең (контроль сораулар исемлегенең) реквизитлары, әгәр планлы тикшерүне уздырганда 

тикшерү кәгазе (контроль сораулар исемлеге) кулланылырга тиешле булса; 
б) планнан тыш тикшерү уздырылганда: 
– тикшерелә торган затка элегрәк бирелгән, үтәү өчен вакыты узган ачыкланган бозуны бетерү турында 

күрсәтмә реквизитлары; 
– хокукый статус, эшчәнлекнең аерым төрләрен гамәлгә ашыру хокукына махсус рөхсәт (лицензия) яисә бүтән 

юридик яктан әһәмиятле гамәлләрне башкаруга рөхсәт (килештерү) бирү турында юридик заттан яки шәхси 
эшкуардан гариза реквизитлары, әгәр дә юридик затка, шәхси эшкуарга карата тиешле планнан тыш тикшерүне 
уздыру хокукый статус, махсус рөхсәт (лицензия), рөхсәт (килештерү) бирү кагыйдәләрендә каралган булса; 

– дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнарына, муниципаль контроль органнарына гражданнардан, юридик 
затлардан, шәхси эшкуарлардан килгән мөрәҗәгатьләрнең һәм гаризаларның реквизитлары, шулай ук дәүләт 
хакимияте органнарыннан һәм җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан килгән 
мәгълүматлар турында белешмәләр; 

– юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән хезмәттәшлек итмичә үткәрелгән контрольлек чаралары, 
гражданнардан, шул исәптән шәхси эшкуарлардан, юридик затлардан дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнарына 
килгән мөрәҗәгатьләрне һәм гаризаларны, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, 
массакүләм мәгълүмат чараларыннан алынган мәгълүматларны карап тикшерү яки беренчел тикшерү нәтиҗәләрен 
анализлау нәтиҗәләре буенча дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы вазыйфаи затының дәлилле йогынты актының 
реквизитлары; 

– Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте йөкләмәләре нигезендә чыгарылган дәүләт 
контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе боерыгы (күрсәтмәсе) реквизитлары; 

– законнар үтәлешен күзәтү кысаларында планнан тыш тикшерү уздыру турында прокурор таләбе 
реквизитлары һәм таләпкә теркәлә торган материалларның һәм мөрәҗәгатьләрнең реквизитлары; 

– юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән бәйләнешкә кермичә контрольлек чараларын уздыру барышында 
ачыкланган зарури таләпләрнең бозылу куркынычы индикаторлары турында белешмәләр; 

в) прокуратура органнары белән килештерелергә тиешле, ләкин зыян салынуга яисә тикшерелә торган 
таләпләрнең бозылуына бәйле рәвештә кичекмәстән кичектергесез чаралар күрү максатларында планнан тыш урынга 
чыгып тикшерү уздырылган очракта, әгәр дә мондый зыян салыну яки таләпләрнең бозылуы турыдан-туры кылынган 
вакытында ачыкланса: 

– тикшерү уздыру турында күрсәтмәгә (боерыкка) теркәлә торган, бозу очрагын ачыклаган вазыйфаи зат 
тарафыннан тапшырылган документ (рапорт, доклад язмасы һәм башкалар) күчермәсенең реквизитлары; 

бу тикшерүнең бурычлары:   
 

 
 

 
 

7. Бу тикшерүнең предметы булып түбәндәгеләр тора (кирәклесен билгеләргә): 
зарури таләпләрнең һәм (яисә) муниципаль хокукый актларда билгеләнгән таләпләрнең үтәлеше; 
эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында хәбәрнамәдә булган белешмәләрнең 

зарури таләпләргә җавап бирүе; 
хокукый статус, эшчәнлекнең аерым төрләрен гамәлгә ашыру хокукына махсус рөхсәт (лицензия) яисә бүтән 

юридик яктан әһәмиятле гамәлләрне башкаруга рөхсәт (килештерү) бирү турында юридик затның яки шәхси 
эшкуарның гаризасында һәм документларында булган белешмәләрнең зарури таләпләргә, шулай ук юридик 
затларның бердәм дәүләт реестрында, шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрында һәм башка федераль мәгълүмат 
ресурсларында юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар турында булган белешмәләргә туры килүе, әгәр дә юридик затка, 
шәхси эшкуарга карата тиешле планнан тыш тикшерүне уздыру хокукый статус, махсус рөхсәт (лицензия), рөхсәт 
(килештерү) бирү кагыйдәләрендә каралган булса; 

дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары күрсәтмәләрен үтәү; 
түбәндәге чараларның уздырылуы: 
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гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә зыян килүне, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, Россия 
Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм мәдәни ядкәрләренә), Россия Федерациясе 
Музей фонды составына кертелгән музей предметларына һәм музей коллекцияләренә, Россия Федерациясе Архив 
фондының аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль документларына, махсус тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия 
булган, илкүләм китапханә фонды составына керүче документларга зарар килүне чикләү буенча; 

табигый һәм техноген холыклы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү буенча; 
дәүләт иминлеген тәэмин итү буенча; 
мондый зыян салыну нәтиҗәләрен юкка чыгару буенча. 
8. Тикшерүне уздыру вакыты:   

 

Тикшерүне уздыруга керешерегә «  «  20  ел. 
 

Шушы датадан соңга 
калмыйча тикшерүне 
тәмамларга: «  « 

 

 20  ел. 
9. Тикшерү уздыруның хокукый нигезләре:   

 

 
 

 
(тикшерүне гамәлгә ашыруга нигез булган норматив хокукый акт нигезләмәләренә сылтама) 

10. Тикшерелергә тиешле зарури таләпләр һәм (яки) муниципаль хокукый актларда 
билгеләнгән таләпләр   

 

 
 

 
 

11. Тикшерү барышында тикшерү уздыруның максатларына һәм бурычларына ирешү өчен 
кирәкле булган контрольлек чараларын уздырырга (контрольлек чарасының аталышын һәм аны 
уздыру чорларын күрсәтеп): 
1)   

 

2)   
 

3)   
 

 
12. Дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру турында нигезләмәләр, дәүләт 

контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча, муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча 
административ регламентларның исемлеге (алар булган очракта): 
 
 

 
(исемнәрен, номерларын һәм кабул ителү даталарын күрсәтеп) 

13. Тикшерүне үткәрүнең максатларына һәм бурычларына ирешү өчен юридик затлар, шәхси 
эшкуарлар тарафыннан тапшырылырга тиешле документлар исемлеге: 
 
 

 
 

 
 
(тикшерү уздыру турында күрсәтмә яисә боерык чыгарган дәүләт 

контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесенең, җитәкче 
урынбасарының вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары) 

 
(мөһер белән таныкланган имзасы) 

 
 

 
 

 
(күрсәтмә (боерык) проектын турыдан-туры әзерләгән вазыйфаи затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы 

– булган очракта) һәм вазыйфасы, элемтә телефоны, электрон адресы (булган очракта))»; 
 

Регламентка 6 нчы кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Татарстан Республикасы Дәүләт торак 
инспекциясенең күпфатирлы йортлар белән 
идарә итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген 
лицензия контролендә тоту буенча дәүләт 
функциясен үтәүнең административ 
регламентына 7 нче кушымта 
(Типлаштырылган форма Россия 
Икътисадый үсеш министрлыгының 141 
номерлы боерыгы белән расланган) 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ДЂЊЛЂТ  

ТОРАК  ИНСПЕКЦИЯСЕ 
(наименование зональной жилищной 

инспекции) 
(зона буенча торак инспекциясенең 

исеме) 

 
тел/факс. 236-91-44. E-mail: tatgi@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru 

 

Кайда   
(прокуратура органы исеме) 

(каян)   
(юридик адресын күрсәтеп, дәүләт контроле 

(күзәтчелеге) органы исеме) 
Юридик затка, шәхси эшкуага планнан тыш урынга чыгып тикшерү уздыруны дәүләт 

контроле (күзәтчелеге) органы тарафыннан прокуратура белән килештерү турында  
гариза 

 
1. «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда 

юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 
декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясына ярашлы рәвештә урынга чыгып 
планнан тыш тикшерү уздыруга ризалык сорыйбыз, ________________________________________ 
карата  

 
 

 
 

 
(юридик затның даими гамәлдәге башкарма органы атамасы, адресы (урнашкан урыны), юридик затны дәүләт 
теркәвенә алу турында язуның дәүләт теркәвенә алу номеры/шәхси эшкуарның фамилиясе, исеме һәм (булган 

очракта) атасының исеме, яшәгән урыны, шәхси эшкуарны дәүләт теркәвенә алу турында язуның дәүләт 
 теркәвенә алу номеры, салым түләүченең идентификация номеры) 

эшкуарлык эшчәнлеген түбәндәге адрес буенча башкара:   
 

 
 

 
 

 
 

2. Тикшерү уздыру нигезе: 
 
 

 
(«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси 

эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезләмәсенә сылтама) 

 
3. Тикшерүне уздыра башлау датасы: 

«   «  20  ел. 
4. Тикшерүне уздыра башлау вакыты: 
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«  «  20  ел. 
(тикшерүне уздыру нигезе булып 2008 елның 26 декабрендәге «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм 
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау 
турында»  
294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясының 12 өлеше тора) 
 
Кушымталар:   

 

 
 

 
(дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесенең, җитәкче урынбасарының планнан 

тыш урынга чыгып тикшерү уздыру турында күрсәтмәсе яисә боерыгы күчермәсе.  
Планнан тыш тикшерү уздыру өчен нигез булып хезмәт иткән 

 белешмәләрне үз эченә алучы документлар) 
     

(вазыйфаи затның аталышы)  (имза)  (фамилиясе, исеме, атасының 
исеме (булган очракта)) 

 
М.У. 
Документны төзү датасы һәм вакыты: ____________________________________________  «; 

 

Регламентка 7 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Дәүләт торак 
инспекциясенең күпфатирлы йортлар 
белән идарә итү буенча эшкуарлык 
эшчәнлеген лицензия контролендә тоту 
буенча дәүләт функциясен үтәүнең 
административ регламентына 8 нче 
кушымта 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘҮЛӘТ  

ТОРАК  ИНСПЕКЦИЯСЕ 
(наименование зональной жилищной 

инспекции) 
(зона буенча торак инспекциясенең 

исеме) 

 
тел/факс. 236-91-44. E-mail: tatgi@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru 

 

ХӘБӘР 

күрсәтмәне үтәү вакытын озайту турында 
 

«__» ________ 20__ ел                                                                                               № ___________ 
 

АДРЕС: _______________________________________________________________________ 
КЕМГӘ: 

________________________________________________________________________ 
(вазыйфа, оешма җитәкчесенең Ф.И.А.; физик затның Ф.И.А. 

(гражданинның, шәхси эшкуарның, вазыйфаи затның вазыйфасын күрсәтеп) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе Сезгә 20___ елның «___» __________ 
керү № ____ мөрәҗәгатегезне карау нәтиҗәләре буенча 20 __ «___»_________ № _____  
күрсәтмәне үтәү срогын озынайту турында карар кабул ителүе хакында хәбәр итә, шуңа бәйле 
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рәвештә Сезгә яки Сезнең тиешенчә рәсмиләштерелгән ышанычнамәсе булган вәкилегезгә 20 ___ 
елның «___» ________________ ___ сәгатьтә түбәндәге адрес буенча килергә кирәк: 
________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

срокны озынайту турында язу кертү өчен күрсәтмәнең төп нөсхәсе белән. 

 
Татарстан Республикасы  
Дәүләт торак инспекциясе 
башлыгы (башлык урынбасары)                                                      
                                                                                            ___________ __________________________ 
                                                                                                                    (имза)                                  (Ф.И.А.) 

 

Хәбәрнең күчермәсе җибәрелде (тапшырылды): ________________________________.». 

 
2. Юридик бүлек башлыгына (Н.Н. Воронская) әлеге боерыкны дәүләт 

теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә. 
3. Әлеге Боерык үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы                 

Дәүләт торак инспекциясе башлыгы урынбасары – баш дәүләт торак инспекторы 
урынбасары – хокук идарәсе башлыгы В.С.Саттаровка йөкләргә. 

 
Башлык                                                                                                            С.А.Крайнов 
 


