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2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы территориясендә 

урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми 

милекне капиталь ремонтлау буенча муниципаль 

адреслы программаны тормышка ашыруның 

кыска сроклы планы турында 

 

 

2013 елның 31 декабрендәге 337 нче номерлы «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча 

муниципаль адреслы программа турында» (2017 елның 04 маендагы 115 

нче номерлы карар редпкциясендә) карары белән расланган, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә урнашкан 

күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча 

муниципаль адреслы программаны гамәлгә ашыру максатларында карар 

бирә: 

 

1. 2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районы территориясендә 

урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт 

буенча муниципаль  адреслы программаны гамәлгә ашыруның кыска 

сроклы планына (алга таба - кыска сроклы план) үзгәрешләр кертеп, кыска 

сроклы планны расларга (1 нче кушымта). 

2. 2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүматның рәсми порталы»нда: http://pravo.tatarstan.ru веб -адресы 

буенча бастырып чыгарырга һәм Азнакай муниципаль районының 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми 

сайтындаhttp://aznakayevo.tatar.ru. веб-адрес буенча урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.  

 

 

 

Җитәкче                                                                               А.Х.Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта  

« _____» __________2019 №  _______   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районы территориясендә 

урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь 

ремонт буенча муниципаль  адреслы программаны гамәлгә 

ашыруның кыска сроклы планы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азнакай шәһәре 

2019 ел 

 

 

 

 



 

 

I.Общее положение 

Азнакай муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы 

йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча муниципаль адреслы 

программаны гамәлгә ашыруның әлеге кыска сроклы планы Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының  2013 елның 31 декабрендәге 337 

номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь 

ремонт ясауның муниципаль адреслы программасы турында» (Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 

04 маендагы 115 номерлы карары нигезендә кертелгән үзгәрешләр белән) карары 

белән расланган, Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә эшләнгән, 

«Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итү фонды турында» 

2007 елның 21 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 185-ФЗ 

номерлы Федераль закон), «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда 

гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 елның 25 

июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба - 

Татарстан Республикасы Законы), «Татарстан Республикасы территориясендә 

урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча 

региональ программаны гамәлгә ашыруның кыска сроклы планын раслау 

турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 08 

октябрендәге 729 нчы номерлы карарлары белән расланган, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 31 декабрендәге 1146 нчы 

номерлы карары (ТР Министрлар Кабинетының 2018 елның 18 сентябрендәге 

790 номерлы карары редакциясендә) нигезендә  муниципаль программаны 

гамәлгә ашыру, күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясау 

срокларын төгәлләштерү, күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь 

ремонт буенча хезмәт күрсәтүләрнең һәм (яисә) эшләрнең планлаштырыла 

торган төрләрен төгәлләштерү, капиталь ремонт үткәрүгә дәүләт ярдәме 

төрләрен һәм күләмен билгеләү максатларында эшләнде. 

 

II. Основные цели и задачи краткосрочного плана  

 

Кыска сроклы планның төп максатлары булып тора: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында торак фондын 

саклап калу, торгызу һәм аның сыйфатын арттыру; 

гражданнарның имин һәм уңайлы яшәү шартларын булдыру; 

күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауга дәүләт 

ярдәме, муниципаль ярдәм.  

Кыска сроклы планның төп бурычлары түбәндәгеләр: 

халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару; 

Программаны башкаручыларны сайлап алуның үтә күренмәле һәм гавами 

процедураларын эшләү һәм үтәү; 

озак вакытлы материаллар һәм ресурслар саклый торган технологияләр 

кулланып, капиталь ремонт үткәргәндә нәтиҗәле техник чишелешләр һәм 

комплекслылык куллану. 

Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру срогы:  2020-2022 еллар. 



2020 елда Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру 32 күпфатирлы йортта 

яшәүче 3459 гражданга, гомуми мәйданы 81409,88 кв. метр булган, имин һәм 

уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш; 

2021 елда Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 75699,07 

кв. метр булган 26 күпфатирлы йортта 3269 гражданга имин һәм уңайлы яшәү 

шартларын тәэмин итәргә тиеш;  

2022 елда Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру 22 күпфатирлы йортта 

3028 гражданга гомуми мәйданы 73698,83 кв. метр булган имин һәм уңайлы 

яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш; 

Әлеге кыска сроклы планны үтәү буенча планлаштырылган күрсәткечләр 

кыска сроклы планга карата №1 кушымтада күрсәтелгән. 

 

III. Азнакай муниципаль районының кыска сроклы планында катнашучы 

торак пунктлар исемлеге, 

 

Кыска сроклы планны үтәүдә катнашучы Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының торак пунктлары исемлеге Федераль законның 14 

статьясында каралган район территориясендә финанс ярдәме күрсәтү шартлары 

үтәлүен исәпкә алып формалаштырылды. 

 Кыска сроклы планны гамәлгә ашыруда Азнакай муниципаль районының 

түбәндәге торак пунктлары катнаша: Азнакай шәһәре, Актүбә  шәһәр тибындагы 

поселогы, Чалпы авылы, Чемодурово авылы, Кәкре Елга авылы, Зур Сукаеш 

авылы 

 

IV. Кыскавакытлы план үтәлешенең планлаштырылган күрсәткечләре 

 

Азнакай муниципаль районында күпфатирлы йортларга капиталь ремонт 

уздыру күләме 2020-2022 еллык план үтәлешенең кыскартылган күрсәткечләре 

 

Күпфатирлы йортларда гомуми 

милекне капиталь ремонтлау 

буенча хезмәтләр һәм (яки) 

эшләр исемлеге 

 

Үлчәү 

берәмлеге  

 кв. метр 

 

Эш 

күләме  

Шул исәптән 

2020 2021 2022 

Түбәне ремонтлау, шул 

исәптән, вентиляциясез түбә 

ябу, түбәгә чыгуны урнаштыру 

кв. метр 19537,35 7219,80 3738,50 8579,05 

Йорт эчендәге электр, 

җылылык, газ, су белән тәэмин 

итү, су бүлү системаларын 

ремонтлау яки алмаштыру, 

шул исәптән торак биналарда 

урнашкан җылыту 

элементларын, шулай ук 

механик, электр, санитар-

техник җиһазларны, йорт 

эчендәге системаларда 

урнашкан ремонтлау яки 

алыштыру, шул исәптән : 

кв. метр 63925,70 20387,20 19367,00 24171,50 

электр белән тәэмин итү кв. метр 7802,50 1528,00 1620,00 4654,50 



җылылык белән тәэмин итү пог. метр 32786,00 10899,00 10262,00 11625,00 

су белән тәэмин итү пог. метр 160,00 160,00 0 0 

су кертү пог. метр 6792,00 2012,00 2449,00 2331,00 

кайнар су белән тәэмин итү пог. метр 8396,00 2740,00 2759,00 2897,00 

электр белән тәэмин итү пог.метр 7989,20 3048,20 2277,00 2664,00 

Фасадны җылыту һәм 

ремонтлау 

кв. метр 50673,14 21244,37 18932,66 10496,11 

Күпфатирлы йортларга проект 

документациясен эшләү һәм 

капиталь ремонтның смета 

бәясен дөрес итеп билгеләүне 

тикшерү үткәрү 

штук 80 32 26 22 

Кыска вакытлы планга кертелгән ремонт төрләре буенча күпфатирлы 

йортлар реестры № 2/1, 2/2, 2/3 кушымталарда китерелгән 

 

V. Ресурс белән тәэмин итү 

Кыскасроклы планны финанслау чыганаклары Татарстан Республикасы 

бюджеты һәм (яисә) җирле бюджет акчалары, торак милекчеләре ширкәтләре, 

идарәче компанияләр, МУП әгъзалары. 

Кыскасрклы план чараларын финанслауның гомуми күләме түбәндәгечә 

булачак: 

2020 елда-91056251,09 сум, шул исәптән акча: 

Татарстан Республикасы бюджеты-23918611,00 сум, 

Азнакай муниципаль районы бюджеты-18 566 000,00 сум., 

торак милекчеләренең акчасы-48571640,09 сум. 

2021 елда-82091128,77 сум, шул исәптән акча: 

Татарстан Республикасы бюджеты – 19230188,00 сум, 

Азнакай муниципаль районы бюджеты-18 566 000,00 сум., 

бина милекчеләренең акчасы-44294940,77 сум. 

2022 елда-82088957,77 сум, шул исәптән акча: 

Татарстан Республикасы бюджеты – 19228017,00 сум, 

Азнакай муниципаль районы бюджеты-18 566 000,00 сум., 

бина милекчеләренең акчасы-44294940,77 сум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020-2022 елларда күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясауга финанс 

чаралары күләме 

Күпфатирлы йортларда гомуми 

милекне капиталь ремонтлау 

буенча хезмәтләр һәм (яки) 

эшләр исемлеге 

 

Сумма, 

мең 

сумнарда 

Шул исәптән 

 2020 2021 2022 

Түбәне ремонтлау, шул 

исәптән, вентиляциясез түбә 

ябу, түбәгә чыгуны урнаштыру 

44700,300 14536,700 8100,000 22063,600 

Йорт эчендәге электр, 

җылылык, газ, су белән тәэмин 

итү, су бүлү системаларын 

ремонтлау яки алмаштыру, 

торак биналарда урнашкан 

җылыту элементларын, шулай 

ук механик, электр, санитар-

техник җиһазларны, шул 

исәптән йорт эчендәге 

системаларда урнашкан 

ремонтлау яки алыштыру, шул 

исәптән 

103459,448 34901,760 33240,124 35317,564 

электр белән тәэмин итү 7729,800 2076,000 1820,000 3833,800 

җылылык белән тәэмин итү 250,000 250,000 0 0 

су белән тәэмин итү 58858,364 19944,150 20057,254 18856,960 

су кертү 10030,470 3040,220 3327,940 3662,310 

кайнар су белән тәэмин итү 14731,870 4979,190 4682,480 5070,200 

электр белән тәэмин итү 11858,944 4612,200 3352,450 3894,294 

Фасадны җылыту һәм 

ремонтлау 

93311,983 36918,969 36174,596 20218,418 

Төзелеш контролен тормышка 

ашыру 

    

3622,083   1295,362 1162,727 1163,994 

Күпфатирлы йортларга проект 

документациясен эшләү һәм 

капиталь ремонтның смета 

бәясен дөрес итеп билгеләүне 

тикшерү үткәрү 

7244,151 2590,723 2325,441 2327,987 

Техник паспортлар әзерләү 

буенча эшләр үткәрү 

2898,368 812,736 1088,239 997,393 

Барлыгы: 255236,336 91056,251 82091,128 82088,957 

№ 3/1, 3/2, 3/3 кушымталар 

 

VI. Капиталь ремонт буенча эшләрнең һәм хезмәт күрсәтүнең чик хакы 

2020-2022 елларга күпфатирлы йорттагы биналарның гомуми мәйданының 

1 кв. метрына исәпләгәндә, капиталь ремонт фонды акчалары исәбеннән төбәк 

операторы тарафыннан түләнергә мөмкин булган күпфатирлы йортта гомуми 

милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясе 

күләме 14 мең сум тәшкил итә. 



Капиталь ремонт буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясеннән 

артып китү, шулай ук хезмәт күрсәтүләргә һәм (яки) кыска сроклы планда 

каралмаган эшләргә түләү, капиталь ремонт өчен түләүнең минималь 

күләменнән артыграк түләнә торган күпфатирлы йорттагы биналарның 

милекчеләре хисабына гамәлгә ашырыла. 

 

VII. Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру механизмы 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты: 

Татарстан Республикасы Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалыгы 

министрлыгына (алга таба - Министрлык тексты буенча) Региональ 

программаны гамәлгә ашыруның муниципаль кыска сроклы планнарын һәм 

Федераль закон нигезендә финанс ярдәме күрсәтү шартлары үтәлешен раслый 

торган документларны төзи һәм җибәрә; 

министрлыкка башка муниципаль берәмлеккә финанс ярдәме күрсәтү 

шартларын үтәүне раслаучы норматив хокукый актларның һәм башка 

документларның күчермәләрен тапшыралар; 

капиталь ремонт үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау 

процедурасында катнаша; 

КС-2 формасы буенча башкарылган эшләр актларын килештерәләр; 

торак законнары нигезендә әлеге кыска сроклы план белән билгеләнгән 

күләмдә капиталь ремонт эшләрен финанслашуга җирле бюджет акчаларын 

күчерәләр; 

капиталь ремонт эшләрен кабул итү актларын, күпфатирлы йортка 

капиталь ремонт ясау чыгымнарының расланган сметасында каралмаган 

очраклардан, акчалардан файдалану очракларыннан, шулай ук ул арттырылган 

очракта, килештерәләр; 

күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау эшләрен уздыруга бүлеп 

бирелгән акчалардан максатчан файдалануны тикшереп тора; ; 

тиешле муниципаль берәмлек буенча кыска сроклы планны гамәлгә ашыру 

максатларында Министрлык тарафыннан билгеләнгән тәртиптә белешмәләр 

базасын төзиләр һәм аларны актуаль хәлдә хуплыйлар; 

Министрлыкка Фондка хисаплар формалаштыру өчен кирәкле 

документларны һәм белешмәләрне тапшыралар. 

ТСЖ, УК, МУП -  идарәче оешмалар: 

тикшерү актларын, капиталь ремонт эшләре күләменә дефектлы 

ведомостьларны килештерәләр; 

дәүләт экспертизасы бәяләмәсен алып, проект документациясен әзерләүне 

тәэмин итә. 

Министрлык тарафыннан расланган тәртип нигезендә сайлап алуны 

оештыручы булалар; 

капиталь ремонт үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау процессында 

катнашалар; 

капиталь ремонт объектларына юл куя; 

күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясауның үз вакытында һәм 

сыйфатлы башкарылуын контрольдә тотуда, шулай ук аларны тикшерү актларын 

һәм тәмамланган капиталь ремонт объектларын файдалануга тапшыру актларын 

имзалау хокукы белән файдалануга алуда катнашалар. 

Биналарның милекчеләре: 



тикшерү актларын, капиталь ремонт эшләре күләменә дефектлы 

ведомостьларны килештерәләр; 

күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясауның үз вакытында һәм 

сыйфатлы башкарылуын контрольдә тотуда, шулай ук аларны тикшерү актларын 

һәм тәмамланган капиталь ремонт объектларын файдалануга тапшыру актларын 

имзалау хокукы белән файдалануга алуда катнашалар. 

Подрядные организации: 

подряд шартнамәсендә билгеләнгән срокларда күпфатирлы дамаларда 

гомуми мөлкәткә капиталь ремонт эшләрен башкаруны тәэмин итәләр; 

КС-2,КС-3 формасы буенча башкарылган эшләр актларын төзиләр; 

подряд шартнамәсендә каралган башка эшләрне башкаралар. 

Кыска сроклы планны планлаштыру, куллану, контрольдә тоту һәм 

мониторинглау "Торак фонды мониторингы" бердәм мәгълүмат продуктында 

гамәлгә ашырыла. 

 

VIII. Күпфатирлы йортларның гомуми мөлкәтенә капиталь ремонт ясау эшләрен 

башкару өчен подряд оешмаларын сайлап алу тәртибе 

 

        Подряд оешмалар РФ Хөкүмәтенең 2016 елның 01 июлендәге 615 номерлы 

"Күпфатирлы йортта гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясау буенча хезмәтләр 

күрсәтү һәм (яисә) эшләр башкару өчен подрядчы оешмаларны җәлеп итү 

тәртибе һәм күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны 

тәэмин итүгә юнәлдерелгән эшчәнлекне гамәлгә ашыручы махсуслаштырылган 

коммерциячел булмаган оешма функцияләрен үтәү максатларында товарлар, 

эшләр, хезмәтләр сатып алуны гамәлгә ашыру тәртибе турында" карары 

нигезендә сайлап алына.



Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы территориясендә урнашкан 

 күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь 

 ремонт муниципаль адреслы программасын гамәлгә  

ашыруның кыска сроклы планына 1 нче кушымта  

 

2020 елга күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау буенча  

адреслы программаны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре 

              

  № 

п/п МБ исеме 

МКДның 

гомуми 
мәйдан

ы, 
барлыгы 

Программаны 
раслау датасына 

МКДда теркәлгән 
халык саны 

МКД күләме Капиталь ремонт бәясе 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал Всего: 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал Барлыгы: 

кв. м. (мең 
сумнарда)                   

Мең 

сумнарда   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Субъект 

буенча 

барлыгы: 
81,410 3459,000       32,000 32,000       91056,251 91056,251 

1 
Азнакай р-

ны 
81,410 3459,000       32,000 32,000       91056,251 91056,251 

2021 елга күпфатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү буенча 

адреслы программаны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре 

              

  № 
п/п МБ исеме 

МКДның 

гомуми 

мәйдан
ы, 

барлыгы 

Программаны 

раслау датасына 
МКДда теркәлгән 

халык саны 

МКД күләме Капиталь ремонт бәясе 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал Всего: 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал Барлыгы: 

кв. м. (мең 
сумнарда)                   

Мең 
сумнарда   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Субъект 

буенча 

барлыгы: 
75,699 3269,000       26,000 26,000       82091,128 82091,128 

1 
Азнакай р-

ны 
75,699 3269,000       26,000 26,000       82091,128 82091,128 

              

              2022 елга күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау буенча 



адреслы программаны үтәүнең планлаштырылган күрсәткечләре 

              

  № 
п/п МБ исеме 

МКДның 
гомуми 

мәйдан
ы, 

барлыгы 

Программаны 

раслау датасына 
МКДда теркәлгән 

халык саны 

МКД күләме Капиталь ремонт бәясе 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Барлыг

ы: 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал Барлыгы: 

кв. м. (мең 
сумнарда)                   тыс.руб.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Субъект 

буенча 

барлыгы: 
73,699 3028,000       22,000 22,000       82088,957 82088,957 

1 
Азнакай р-

ны 
73,699 3028,000       22,000 22,000       82088,957 82088,957 

 

 

капиталь ремонт региональ программасын тормышка ашыруның кыска сроклы планына карата №2/3 кушымта 

2022 елда капиталь ремонт муниципаль программасын тормышка ашыруның кыска сроклы планына кертелгән ремонт төрләре буенча күпфатирлы 
йортлар реестры  
күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә территориясендә урнашкан Азнакай районы, Татарстан Республикасы. 

№ 

п\п 

Күпфатирлы йортның 

адресы 

Капиталь 

ремонт 

бәясе, 

барлыгы 

Россия Федерациясе Торак кодексының 166 ст. 1 өлешендә 

билгеләнгән төрләр  

йорт эчендәге 

инженерлык 

системаларын 

ремонтлау 

 Түбә ремонты 

*  
Фасад ремонты ** 

 

сум сум кв.метр сум кв.метр сум 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Азнакай муниципаль районы 

буенча барлыгы 
  35 317 564,00 8 579,05 22 063 600,00 10 496,11 

20 218 

418,00   

1 
Азнакай шәһәре, 

Болгар ур., 34 
5 155 000,00 710 000,00 

    
2630,00 4445 000,00  

  

2 
Азнакай шәһәре, 

Гагарин ур., 31 
5 570 000,00 710 000,00     2640,00 4860000,00 

  

3 
Азнакай шәһәре, М. 

Солтангалиева, 31 
1 210 000,00 1 210 000,00         

  

4 
Азнакай шәһәре, 

Хәсәнов ур., 17 
5 205 000,00   978,25 5205 000,00      

  

5 
Азнакай шәһәре, 

Вәлиханов ур., 4 
4 501 214,00 4 501 214,00         

  



6 
Азнакай шәһәре, 

Нефтьчеләр ур., 12 
1 745 250,00 1 745 250,00         

  

7 
Азнакай ш., Ленин 

ур., 26 
1 920 440,00 1 920 440,00         

  

8 
Азнакай ш., Ленин 

ур., 28 
1 920 440,00 1 920 440,00         

  

9 
Азнакай ш., Алиш 

ур., 3 
2 382 418,00       1478,00 2382418,00 

  

10 
Азнакай ш., Алиш 

ур., 4 
1 145 600,00   692,00 1145600,00     

  

11 
Азнакай ш., Юбилей 

ур., 8 
12 051 000,00 5 538 000,00 2980,00 6513000,00     

  

12 
Азнакай шәһәре, 

Шәйхетдинов ур., 6 
2 170 000,00 2 170 000,00         

  

13 
Азнакай шәһәре, 

Гагарин ур., 19 
9 610 000,00 3 910 000,00 891,60 2300000,00 1372,00 3400000,00 

  

14 
Азнакай шәһәре, 

Хәсәнов ур., 10 
5 760 000,00 5 760 000,00         

  

15 
Урманай авылы, 

Татарстан ур., 11 
1 471 000,00 140 000,00     723,41 1331000,00 

  

16 
Кукмара штпАктүбә, 

Җәлил ур., 13 
3 078 750,00 1 028 750,00 327,30 950000,00 415 1100000,00 

  

17 
Актүбә ш.т.п. шәһәре, 

Лесная ур., 19 
3 078 750,00 1 028 750,00 328,00 950000,00 415,00 1100000,00 

  

18 
Актүбә ш.т.п., Губкин 

ур., 18А 
1 960 920,00 1 960 920,00         

  

19 
Актүбә ш.т.п., 

Комаров ур., 18 
1 700 000,00   958,10 1700000,00     

  

20 

Кукмара штпАктүбә 

ш. т. п., Губкин ур., 

34 

3 300 000,00   1423,80 3300000,00     
  

21 

Кукмара штпАктүбә 

ш. т. п., Губкин ур., 

36 

1 063 800,00 1 063 800,00         
  

22 
Кукмара штпАктүбә 

ш. т. п., Губкин ур., 3 
1 600 000,00       822,70 1600000,00 

  

 

 

 

 

2021 елда Татарстан Республикасы Азнакай районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча 
муниципаль программаны гамәлгә ашыруның кыска сроклы планына кертелгән ремонт төрләре буенча күпфатирлы йортлар реестры. 



№ 

п\п 
Күпфатирлы йортның адресы 

Капиталь ремонт 

бәясе, барлыгы 

Россия Федерациясе Торак кодексының 166 ст. 1 өлешендә билгеләнгән төрләр 

йорт эчендәге инженерлык 

системаларын ремонтлау 
Түбә ремонты*  фасад ремонты ** 

сум сум кв.метр сум кв.метр сум 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Азнакай муниципаль районы буенча барлыгы 77514720,30 33240124,00 3738,50 8100000,00 18932,46 36174596,30 

1 Азнакай шәһәре, Ленин ур., 33 610000,00 610000,00         

2 Азнакай шәһәре, Гагарин ур., 27 5700000,00 610000,00     2630,00 5090000,00 

3 Азнакай шәһәре, Гагарин ур., 29 5700000,00 600000,00     2630,00 5100000,00 

4 
Азнакай шәһәре, Нефтьчеләр ур., 

14 
2075050,00 2075050,00         

5 Азнакай шәһәре, Сөембикә ур., 14 3776800,00 3776800,00         

6 Азнакай ш., Сөембикә ур., 15 3776800,00 3776800,00         

7 Азнакай шәһәре, Хәсәнов ур., 29 7088596,30       4086,00 7088596,30 

8 Азнакай шәһәре, Хәсәнов ур., 11 2007500,00 2007500,00         

9 
Азнакай шәһәре, Шәйхетдинов 

ур., 2 
11290000,00 11290000,00         

10 
Азнакай шәһәре, Шәйхетдинов 

ур., 10 
2780414,00 2780414,00         

11 Азнакай шәһәре, Гагарин ур., 11 9245520,00 3745520,00 849,20 2300000,00 1350,00 3200000,00 

12 Азнакай шәһәре, Гагарин ур., 15 3200000,00       1320,00 3200000,00 

13 Азнакай шәһәре, Гагарин ур., 13 2900000,00   1576,00 2900000,00     

14 Җиңү  п., Үзәк ур., 11 200000,00       45,40 200000,00 

15 Җиңү  п., Үзәк ур., 13 278000,00       617,00 278000,00 

16 Җиңү  п., Үзәк ур., 18 149000,00       380,40 149000,00 

17 Җиңү  п., Үзәк т. п., 1 278000,00       612,94 278000,00 

18 Җиңү  п., Үзәк т. п., 2 278000,00       616,52 278000,00 

19 Җиңү п., Үзәк т. п., 3 278000,00       618,60 278000,00 

20 Актүбә ш.т.п., Ленин ур., 8А 2934020,00 984020,00 328,00 900000,00 415,00 1050000,00 

21 
Актүбә ш.т.п., Җәлил ур., 3 

2934020,00 984020,00 328,00 900000,00 415,00 1050000,00 

22 Актүбә ш.т.п., Комаров ур., 18 2085000,00       620,00 2085000,00 

23 
Кукмара штпАктүбә шәһәре, 

Нефтьчеләр урамы, 6 йорт 
1700000,00       743,20 1700000,00 

24 Актүбә ш.т.п., Ленинград ур., 3А 3100000,00   657,30 1100000,00 597,50 2000000,00 



25 Актүбә ш. т. п., Мәктәп ур., 8 1800000,00       580,00 1800000,00 

26 
Актүбә ш.т.п., Нефтьчеләр урамы, 

9Б 
1350000,00       654,90 1350000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


