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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 
функциясен 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, 2019 елның 7 октябрендәге 
358 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 кертелә 
торган, кушымтада бирелгән үзгәрешләрне расларга. 

2. Юридик бүлек башлыгына (Н.Н. Воронская) әлеге боерыкны дәүләт 
теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә. 

3. Әлеге боерык үтәлешен тикшерүдә тотуны башлык урынбасары – хокук 
идарәсе башлыгы В.С. Саттаровка йөкләргә. 

 
 
Башлык вазыйфаларын башкаручы В.И. Маряшев 
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Татарстан Республикасы Дәүләт 
торак инспекциясенең 2020 
елның 21 гыйнварындагы 16 
номерлы боерыгы белән 
расланды 

 
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 функциясен үтәүнең 
административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 

 
1 бүлектә: 
1.11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.11. Дәүләт функциясен үтәү нәтиҗәсе булып түбәндәгеләр тора: 
1) тикшерү нәтиҗәләре буенча: 
а) тикшерү нәтиҗәләре турында, шул исәптән ачыкланган лицензия 

таләпләрен бозу очраклары турында да, белешмәләрне үз эченә алган, әлеге 
Регламентка 1 нче кушымтага ярашлы форма буенча ике нөсхәдә төзелгән тикшерү 
акты (тикшерү актының типлаштырылган формасы Россия Икътисадый үсеш 
министрлыгының 141 номерлы боерыгы белән расланган); 

б) 294-ФЗ номерлы федераль законның 133 статьясы һәм Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 415 номерлы карары нигезендә Тикшерүләрнең бердәм реестрына 
кертелгән тиешле мәгълүмат; 

в) РФ Хөкүмәтенең 482 номерлы карары нигезендә «Контроль (күзәтчелек) 
эшчәнлеген автоматлаштыру буенча бертип болыт чишелеше» дәүләт мәгълүмат 
системасына кертелгән тиешле мәгълүмат; 

г) тикшерүләр журналында (булган очракта) урынга чыгып уздырылган 
тикшерү турында язу (тикшерүләрне исәпкә алу журналының рәвеше РФ 
Икътисадый үсеш министрлыгының 141 номерлы боерыгы белән расланган); 

2) лицензия таләпләрен бозу, административ хокук бозу составы билгеләре 
ачыкланган очракта: 

а) тикшерү актына кушымта булып торган лицензия таләпләрен бозу 
очракларын бетерү турында күрсәтмә (алга таба – күрсәтмә) (әлеге Регламентка 2 
нче кушымтага ярашлы форма буенча); 

б) Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 7.22, 7.23 
статьяларында, 7.23.2 статьясының 1 өлешендә, 7.23.3 статьясында, 9.16 
статьясының 4 һәм 5 өлешләрендә, 19.19.2 статьясының 1 өлешендә, 14.1.3 
статьясында, 19.5 статьясының 24 өлешендә каралган хокук бозулар турында 
беркетмә (әлеге Регламентка 3 нче кушымтага ярашлы форма буенча) һәм Татарстан 
Республикасының Баш дәүләт торак инспекторы, аның урынбасарлары тарафыннан 
каралган административ хокук бозу (Административ хокук бозулар турында РФ 
кодексының 23.55 статьясы) турындагы эш буенча карар;  

Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 7.23.2, 7.23.3 
статьяларында (дисквалификацияләү кулланылган очракта), 14.1.3 статьясында 
(дисквалификацияләү кулланылган очракта), 13.19.2 статьясының 2 өлешендә, 7.32.2 



3 
 
статьясында, 19.4 статьясының 1 өлешендә, 19.5 статьясының 1 һәм 24 өлешләрендә, 
19.6, 19.7, 19.7.11 статьяларында каралган административ хокук бозулар турында 
беркетмә (әлеге Регламентка 3 нче кушымтага ярашлы форма буенча) һәм судья 
(җәмәгать судьясы) тарафыннан каралган административ хокук бозу 
(Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 23.1 статьясы, 28.3 
статьясының 2 өлешендәге 69 пункты) турындагы эш буенча карар; 

3) лицензиатлар белән бәйләнешкә кермичә уздырылган контрольлек чарасы 
барышында лицензия таләпләрен бозарга җыену яки бозу билгеләре турында 
белешмәләр алынган очракта: 

а) 294-ФЗ номерлы федераль законның 82 статьясындагы 5-7 өлешләре 
нигезендә лицензиатка бирелгән лицензия таләпләрен бозуга юл куймау турында 
кисәтү; 

б) зарурлык булганда, планнан тыш тикшерү билгеләү турында карар чыгару 
өчен ачыкланган хокук бозулар турындагы мәгълүмат белән ТР Дәүләт торак 
инспекциясе башлыгына, ТР Дәүләт торак инспекциясе башлыгы урынбасарына 
җибәрелгән нигезле йогынты акты;               

4) ТР Дәүләт торак инспекциясе хәл итми торган мәсьәләләргә кагылышлы 
хокук бозулар ачыкланган очракта: 

федераль башкарма хакимият органнарына, Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнарына, административ хокук бозу турында эш кузгатуга вәкаләтле 
органнарга, хокук саклау органнарына җибәрелгән лицензия таләпләрен бозу 
турындагы мәгълүмат, материаллар.»;  

5 бүлектә: 
5.1.7 пунктның алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 7.22, 7.23 

статьяларында, 7.23.2 статьясының 1 өлешендә, 7.23.3 статьясында, 9.16 
статьясының 4 һәм 5 өлешләрендә, 13.19.2 статьясының 1 өлешендә, 14.1.3 
статьясында, 19.5 статьясының 4 өлешендә каралган административ хокук бозу 
билгеләре ачыкланган очракта, җаваплы башкаручы, әлеге Регламентның 3 нче 
кушымтасына ярашлы форма буенча административ хокук бозу турында беркетмә 
төзү юлы белән, административ хокук бозу турында эш кузгата һәм билгеләнгән 
тәртиптә аның карап тикшерелүен тәэмин итә.»; 

  түбәндәге эчтәлекле 5.1.7¹ пункт өстәргә: 
«5.1.7.¹ Планнан тыш тикшерү уздырылганда билгеләнгән чорда лицензия 

таләпләренең ачыкланган бозуларын юкка чыгару турында законлы күрсәтмәнең 
үтәлмәгәнлеге ачыкланса, җаваплы башкаручы: 

1) Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 19.5 статьясының 24 
өлешендә каралган административ хокук бозу буенча эш кузгата; 

2) билгеләнгән чорда бетерелмәгән бозуларны юкка чыгару турында, 
күрсәтелгән бозуларны бетерү вакытын күрсәтеп, күрсәтмә бирә.»; 

 

Регламентка 5 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Татарстан Республикасы Дәүләт 
торак инспекциясенең күпфатирлы 
йортлар белән идарә итү буенча 
эшкуарлык эшчәнлеген лицензия 
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контролендә тоту буенча дәүләт 
функциясен үтәүнең административ 
регламентына 5 нче кушымта 

 
ТИКШЕРҮЛӘР УЗДЫРГАНДА ТР ДӘҮЛӘТ ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕНЕҢ 

 ВЕДОМСТВОАРА МӘГЪЛҮМАТИ ХЕЗМӘТТӘШЛЕК ИТҮЕ КЫСАЛАРЫНДА  
ДОКУМЕНТЛАР ҺӘМ (ЯИСӘ) МӘГЪЛҮМАТЛАР БЕЛӘН ЭШ ИТҮЧЕ БАШКА  

ДӘҮЛӘТ ОРГАННАРЫННАН, ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ ОРГАННАРЫННАН ЯИСӘ  
ОЕШМАЛАРДАН СОРАТЫЛА ТОРГАН ӘЛЕГЕ ДОКУМЕНТЛАРНЫҢ ҺӘМ  

(ЯИСӘ) МӘГЪЛҮМАТЛАРНЫҢ ИСЕМЛЕГЕ 
 
 

Соратыла торган документның аталышы 
 һәм (яисә) соратыла торган мәгълүмат 

Документлар һәм (яисә) соратыла 
торган мәгълүматлар белән эш итүче 

дәүләт органы, җирле үзидарә органы, 
оешма 

1 2 

Дәүләт пошлинасын түләү турында белешмәләр Федераль казначылык 

Юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан 
белешмәләр 

Россиянең Федераль салым хезмәте 

Шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан 
белешмәләр 

Россиянең Федераль салым хезмәте 

Алдагы календарь елында хезмәткәрләрнең уртача 
исемлек саны турында белешмәләр 

Россиянең Федераль салым хезмәте 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларының бердәм 
реестрыннан белешмәләр 

Россиянең Федераль салым хезмәте 

Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан 
күчемсез мөлкәт объекты турында өземтә 

Росреестр 

Территориянең кадастр планы Росреестр 

Квалификациясе алынган затлар реестрыннан 
белешмәләр 

Россиянең Федераль салым хезмәте 

Лицензия алырга теләүченең вазыйфаи затында 
икътисад өлкәсендәге җинаятьләр, уртача 
авырлыктагы җинаятьләр, авыр һәм аеруча авыр 
җинаятьләр өчен алынмаган яки үтәлмәгән суд 
хөкеме булуы (булмавы) турында белешмәләр 

Россия Эчке эшләр министрлыгы 

Лицензия алырга теләүченең вазыйфаи заты турында 
лицензиясе гамәлдән чыгарылган лицензиатның бер 
кулдагы башкарма органы функцияләрен башкаручы 
затлар, шулай ук лицензиатның уставында яки бүтән 
документларында күпфатирлы йортта уртак мөлкәтне 
тиешенчә карап тотуны тәэмин итүгә карата таләпләр 
үтәлеше өчен җаваплылык йөкләнгән һәм үзләренә 
карата квалификациясеннән мәхрүм ителү кебек 
административ җәза кулланылган затлар, лицензиясе 
гамәлдән чыгарылган һәм (яки) үзләренә карата 

Россиянең Төзелеш министрлыгы 
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квалификациясеннән мәхрүм итү кебек 
административ җәза кулланылган шәхси эшкуарлар 
реестрында мәгълүмат булуы (булмавы) турында, 
шулай ук лицензияләрнең җыелма федераль 
реестрында лицензия алырга теләүчегә элегрәк 
бирелгән лицензияне гамәлдән чыгару турында 
мәгълүматларның булмавы турында белешмәләр 

Җирле үзидарә органыннан күпфатирлы йортта уртак 
мөлкәтне карап тоту һәм ремонтлау өчен түләү 
күләмен, түләү билгеләү турында белешмәләр 

Җирле үзидарә органы 

Бинаны торак урын, торак урынны яшәргә яраксыз 
һәм күпфатирлы йортны аварияле һәм сүтелергә яисә 
үзгәртеп корылырга тиешле дип тану мәсьәләсе 
буенча гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау 
нәтиҗәләре буенча эш материаллары 

Җирле үзидарә органы 

Аварияле һәм сүтелергә тиешле дип танылган 
күпфатирлы йортлар исемлеге 

Җирле үзидарә органы 

Торак урынны торак булмаган урынга һәм торак 
булмаган урынны торак урынга күчерү материаллары 

Җирле үзидарә органы». 

                                                                                                                                                                        
 

 


