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Биектау муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан күп фатирлы
йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек объектларын өлешле төзү өлкәсендә
дәүләт контролен тормышка ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру
буенча Административ регламентны раслау турында
“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешле төзүдә
катнашуы һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү
турында” 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль законны, “Татарстан
Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына
күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын өлешле төзү
өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча Татарстан
Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында” 2007 ел, 27 нче декабрь, 66-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законын тормышка ашыру максатларында, Биектау
муниципаль районы Башкарма комитеты, КАРАР БИРӘ:
1. Теркәлгән Биектау муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан күп
фатирлы йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек объектларын өлешле төзү өлкәсендә
дәүләт контролен тормышка ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча
(тапшырылган вәкаләтләр нигезендә) Административ регламентны расларга.
2. Үз көчен югалткан дип танырга: Биектау муниципаль районы
Башкарма
комитетының “Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының Биектау муниципаль
районы территориясендә күп фатирлы йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек
объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт функцияләрен башкару буенча дәүләт
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча Административ регламентны раслау турында”, 2018
ел, 21 нче май, 1103 номерлы Карарын.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы
http://pravo.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм Биектау муниципаль районы рәсми сайтында
Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
веб-адресында урнаштырып халыкка җиткерергә.
4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы
башкарма комитет җитәкчесенең урынбасары Хәкимуллин Р.Ф.га йөкләргә.
Биектау муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе
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Биектау муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан күп фатирлы
йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек объектларын өлешле төзү өлкәсендә
дәүләт контролен тормышка ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру
буенча (тапшырылган вәкаләтләр нигезендә)
Административ регламент
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге административ регламент Биектау муниципаль районы территориясендә
күп фатирлы йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек объектларын өлешле төзү
өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген) тормышка ашыру буенча дәүләт функциясен
үтәгәндә административ процедураларның (гамәлләрнең) срокларын һәм эзлеклелеген
(алга таба – дәүләт функциясе), шулай ук дәүләт функциясен үтәгәндә дәүләт хакимияте
органнары, җирле үзидарә органнары, дәүләт учреждениеләре һәм предприятиеләре,
юридик затлар һәм физик затлар белән хезмәттәшлек итү тәртибен билгели.
1.2. Дәүләт функциясен үтәү Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан тормышка ашырыла (алга таба – Башкарма комитет).
1.3. Дәүләт функциясен үтәү максатлары белән бәйле рәвештә, ведомствоара
мәгълүмати үзара мөнәсәбәтләрне кулланып, шул исәптән ведомствоара сорату
ярдәмендә, эшкәртелә торган документлар һәм материаллар кулланыла:
Россия Федерациясе төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы
(“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешле төзүдә катнашуы
һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында”
2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль законның 23 статьясы, 3 бүлеге, 3.2
пункты, 1 бүлеге) тарафыннан;
Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы (“Күпфатирлы йортлар һәм
башка күчемсез милек объектларын өлешле төзүдә катнашуы һәм Россия Федерациясенең
кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында” 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214ФЗ номерлы Федераль законның 23 статьясы, 6 бүлеге, 2.2 пункты) тарафыннан;
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе (“Татарстан
Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына
күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын өлешле төзү
өлкәсендә, шулай ук күп фатирлы йортлар төзелеше белән бәйле торак-төзелеш
кооперативлары эшчәнлегенә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча
Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында” 2007 ел, 27 нче декабрь, 66ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законның 8,9 статьялары) тарафыннан;
Татарстан Республикасы Арбитраж суды (“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез
милек объектларын өлешле төзүдә катнашуы һәм Россия Федерациясенең кайбер закон
чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында” 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы
Федераль законның 23 статьясы, 6 бүлеге, 11,14,15,16 пунктлары) тарафыннан;
Биектау район прокуратурасы (“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек
объектларын өлешле төзүдә катнашуы һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару
актларына үзгәрешләр кертү турында” 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль
законның 23 статьясы, 6 бүлеге, 11.1, 12 пунктлары) тарафыннан;
Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе
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(“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешле төзүдә катнашуы
һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында”
2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль законның 23 статьясы, 6 бүлеге, 2.1
пункты) тарафыннан;
Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсе (“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек
объектларын өлешле төзүдә катнашуы һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару
актларына үзгәрешләр кертү турында” 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль
законның 23 статьясы, 6 бүлеге, 2.2 пункты) тарафыннан;
Монополиягә каршы Федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе
тарафыннан;
Татарстан Республикасы буенча Дәүләт статистикасы федераль хезмәте
(“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешле төзүдә катнашуы
һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында”
2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль законның 23 статьясы, 6 бүлеге, 2.1
пункты) тарафыннан;
массакүләм мәгълүмат чаралары;
башка оешмалар.
1.4. Дәүләт функциясе түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла:
Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы
(алга
таба – РФ КоАП);
Россия Федерациясе Торак кодексы;
“Күпфатирлы йортларны һәм күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр
кертү турында” 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба –
214-ФЗ номерлы Федераль закон);
“Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында”,
2006 ел, 2 нче май, 59-ФЗ номерлы Федераль закон;
“Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда
юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында», 2008 ел, 26 нчы
декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 294-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә,
өлешле төзүдә катнашу килешүе нигезендә күп фатирлы йортларны төзү (булдыру) өчен
гражданнарның һәм юридик затларның акчаларын җәлеп итәргә хокукы булган төзүченең
үз чараларын исәпләү кагыйдәләрен раслау турында”, 2018 ел, 11 нчы июнь, 673 номерлы
карары;
"Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “өзүче эшчәнлегенең финанс тотрыклылыгын
бәяләү нормативлары турында” 2018 ел, 26 нчы декабрь, 1683 номерлы карары;
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм
муниципаль контрольлек органнары тарафыннан юридик затларга һәм шәхси эшкуарларга
планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү кагыйдәләрен раслау турында”,
2010 ел, 30 нчы июнь, 489 номерлы карары;
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 ел, 19 нчы апрель, 724-р номерлы боерыгы
белән расланган “Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль
(күзәтчелек) органнары тарафыннан тикшерүләрне оештырганда һәм уздырганда
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында шул документлар һәм (яисә)
мәгълүмат белән эш итүче бүтән дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан
яисә оешмалардан соратыла һәм алына торган документлар һәм (яисә) мәгълүматлар
исемлеге;
Россия Федерациясе Икътисади үсеш министрлыгының “Дәүләт контролен
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм
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шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» Федераль закон нигезләмәләрен
тормышка ашыру хакында» 2009 ел, 30 нчы апрель, 141 номерлы боерыгы;
Финанс базарлары буенча федераль хезмәтнең «Төзүче эшчәнлегенең финанс
тотрыклылыгын бәяләү нормативларын исәпләү тәртибе турында күрсәтмә раслау
турында» 2006 ел, 30 нчы ноябрь, 06-137/пз-н номерлы;
Финанс базарлары буенча федераль хезмәтнең «Төзүчеләрнең өлешле төзелештә
катнашучылар акчасын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында квартал
саен кертелә торган хисаплылыгы рәвешләрен тутыру буенча методик күрсәтмәләр раслау
турында» 2006 ел, 12 нчы гыйнвар, 06-2/пз-н номерлы боерыгы;
Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык Министрлыгының
“Проект декларациясе формасын раслау турында”, 2016 ел, 20 нче декабрь, 996/пр
номерлы боерыгы;
Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык Министрлыгының
“Торак-төзелеш кооперативы тарафыннан күп фатирлы йортлар төзелеше өчен
гражданнарның акчаларын җәлеп итү белән бәйле торак-төзелеш кооперативы
эшчәнлеген тормышка ашыру турында хисап формаларын, шул исәптән андый кооператив
тарафыннан үзенең йөкләмәләрен кооператив әгъзалары һәм башка затлар алдында үтәү,
һәм торак-төзелеш кооперативы тарафыннан күп фатирлы йортлар һәм (яисә) башка төр
күчемсез милек объектлары төзелеше өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген)
тормышка ашыра торган Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимият органына
күрсәтелгән хисапны тәкъдим итү тәртибен раслау турында ”, 2017 ел, 3 нче июль, 955/пр
номерлы боерыгы;
Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык Министрлыгының
“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешле төзүдә катнашуы
һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында”
Федераль законның 23.3 статьясында күрсәтелгән торак төзелеше бердәм мәгълүмати
системасында төзүчеләр турында мәгълүмат урнаштыру тәртибе, составы, юллары,
сроклары һәм периодиклыгы турында Нигезләмәне раслау турында”, 2018 ел, 11 нче май,
275/пр номерлы боерыгы;
Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык Министрлыгының
“Төзүчеләр тарафыннан күп фатирлы йортлар һәм (яки) күчемсез милек объектлары өчен
өлешле төзү катнашучыларының акчаларын куллану белән бәйле эшчәнлек турында
хисапны контроль органына тәкъдим итү формалары һәм тәртибен, шул исәптән төзелеш
проектларын тормышка ашыру якынча графиклары һәм төзелеш проекты тупланма
исемлеге җыелмасы шартнамәләре буенча үз йөкләмәләрен үтәүне раслау турында”, 2018
ел, 12 нче октябрь, 656/пр номерлы боерыгы;
“Татарстан Республикасында гражданнар мөрәҗәгатьләре турында”, 2003 ел. 12
нче май, 16-ТРЗ номерлы Татарсан Республикасы законы;
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”, 2004 ел, 28 нче июль, 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы;
“Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле
үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез милекнең башка
объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру
буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында” 2007 ел, 27 нче
декабрь, 66-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарә органнары
тарафыннан күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын
өлешле төзү өлкәсендә дәүләт контролен һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча
Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен кирәкле белешмәләр
һәм (яисә) документлар исемлеге турында» 2013 ел, 11 нче октябрь, 750 номерлы карары;
Биектау муниципаль районы Советының 2015 ел, 21 нче сентябрь, 7 номерлы
карары белән кабул ителгән Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы уставы
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(Биектау муниципаль районы Советының 28.09.2016 N 86, 29.11.2016 N 110, 26.05.2017 N
145, 28.03.2018 N 205, 29.10.2018 N 255 номерлы карарлары редакциясендә);
башка закон актлары белән.
1.5. Дәүләт функциясенең предметы булып тора:
214-ФЗ номерлы Федераль законның нигезләмәләрен үтәүне контрольдә тоту;
өлешле төзелеш катнашучыларының законлы мәнфәгатьләрен һәм хокукларын
яклау;
күп фатирлы йортлар төзү өчен торак-төзелеш кооперативлары тарафыннан
гражданнарның акчаларын җәлеп итү өлешендә Россия Федерациясе Торак кодексы
нигезләмәләрен үтәүне контрольдә тоту;
гражданнар һәм юридик затлар мөрәҗәгатьләрендә куелган мәсьәләләрне хәл итү,
гариза бирүчегә җавап җибәрү өчен материалларны әзерләү буенча чаралар күрү;
өлешле төзүдә катнашу туырнда законнар өлкәсендә хокук бозуларны булдырмау
һәм кисәтү.
1.6. Дәүләт функциясе башкарма комитетның вәкаләтле вазыйфаи затлары
тарафыннан түбәндәге формада тормышка ашырыла:
214-ФЗ номерлы Федераль законның нигезләмәләрен үтәүне контрольдә тоту;
өлешле төзү катнашучылары тарафыннан түләнелә торган акча чараларын
төзүчеләр тарафыннан максатчан куллануны тикшерү;
квартал саен күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка
объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучыларның акчасын җәлеп
итүгә бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыруы турында хисапны тикшерү;
төзүченең проект декларациясен урнаштыру тәртибен һәм кагыйдәләрен тикшерү;
Россия Федерациясе Торак кодексының 110 статьясының 3 өлешендәге һәм 123.1
статьясындагы, алга таба күпфатирлы йортны карап тотудан тыш, таләпләрне үтәүне
тикшерү;
төзүчеләр тарафыннан 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3.1 статьясы белән
билгеләнгән мәгълүматны ачу һәм урнаштыруны тикшерү;
214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьялары
белән билгеләнгән, төзүченең һәм проект декларациясенең туры килүе турында бәяләмә
бирү яки әлеге бәяләмәне бирүдән дәлилләнгән баш тарту.
1.7. Башкарма комитетның вәкаләтле вазыйфаи затлары дәүләт функциясен
башкарган вакытта хокуклы:
214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, күпфатирлы йортлар һәм (яисә)
күчемсез милекнең башка объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзүдә катнашучылар
тарафыннан килешү буенча түләнелә торган акча чараларын төзүчеләр тарафыннан
максатчан куллануны тикшерү;
Россия Федерациясендә социаль, икътисади, демографик, экологик һәм башка
иҗтимагый процесслар турында рәсми статистика мәгълүматларын формалаштыру буенча
функцияләрне гамәлгә ашыру өчен вәкаләтле федераль башкарма хакимият органыннан
төзүчеләрнең күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын төзү
(булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучыларның акчасын җәлеп итүгә бәйле
эшчәнлегенә контрольне гамәлгә ашыру өчен кирәкле документларны һәм
мәгълүматларны алу;
хокукларны теркәү органыннан төзүчеләрнең күпфатирлы йортлар һәм (яисә)
күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелештә
катнашучыларның акчасын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлегенә контрольне гамәлгә ашыру
өчен кирәкле документларны һәм мәгълүматларны алу;
төзелеш өчен гражданнарның акчаларын җәлеп итүче затлардан «Дәүләт контролен
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(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм
шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ
номерлы Федераль законның 11 статьясында билгеләнгән чорда, исемлеге Россия
Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары тарафыннан төзелә торган,
төзүчеләрнең күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын төзү
өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру өчен кирәкле белешмәләрне
һәм (яисә) документларны алу;
квартал саен төзүчедән, торак-төзелеш кооперативыннан күпфатирлы йортлар һәм
(яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын төзү өчен өлешле төзелештә
катнашучыларның акчасын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыруы турында, шул
исәптән төзүченең төзелеш проектларын тормышка ашыруның якынча графиклары үтәве
турында хисаплылык, шулай ук Россия Федерациясе законнары таләпләре нигезендә
төзелгән, аралык һәм еллык бухгалтерлык (финанс) хисаплылылыгын алу;
төзүчеләрнең күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка
объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучыларның акчасын җәлеп
итүгә бәйле эшчәнлекләрен контрольдә тоту;
214-ФЗ номерлы Федераль законның таләпләрен үтәүне, шул исәптән, 214-ФЗ
номерлы Федераль закон таләпләре буенча, Россия Федерациясе Үзәк банкыннан, төзүче
белән җаваплылыкны үз өстенә алу килешүе төзелгән банкның туры килүен, яки төзүче
белән иминият шартнамәсе төзегән иминият оешмасы турында мәгълүматны контрольдә
тоту, шулай ук 214-ФЗ номерлы Федераль законны бозу белән бәйле гражданнарның һәм
юридик затларның шикаятьләрен карау;
күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын төзү өчен
өлешле төзелештә катнашучыларның акчасын җәлеп итүче затларга, ук 214-ФЗ номерлы
Федераль закон таләпләрен бозуны бетерү турында күрсәтмә, шулай ук күпфатирлы
йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле
төзелештә катнашучыларның акчасын җәлеп итү мәсьәләләре буенча башка Россия
Федерациясе Президенты норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте
норматив хокукый актлары, вәкиллекле орган норматив хокукый актлары белән белән
билгеләнгән таләпләр җибәрергә һәм әлеге кагыйдә бозуларны бетерүнең срокларын
билгелзргә, шул исәптән “Төзүче бөлгенлеккә төшкәндә (банкрот булганда) гражданнарның
– өлешле төзелештә катнашучыларның хокукларын яклау буенча гавәми-хокук компаниясе
турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында”,
2017 ел, 29 нчы июль, 218-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы, 5.2 бүлеге, 1 һәм
2 пунктлары нигезендә, “Гражданнарның – өлешле төзелештә катнашучыларның
хокукларын яклау фонды” гавәми-хокук компаниясеннән белдерү кәгазе килгән очракта;
күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын төзү өчен
өлешле төзелештә катнашучыларның акчасын җәлеп итүче затлар (вазыйфаи затлар) өчен
214-ФЗ номерлы Федераль закон һәм Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән
җаваплылыкка тарту буенча кирәкле чараларны күрергә;
өлешле төзү катнашучыларының хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклап
гариза белән судка мөрәҗәгать итү;
214-ФЗ номерлы Федераль закон һәм Россия Федерациясе Торак кодексы белән
каралган башка вәкаләтләрне томышка ашырырга;
214-ФЗ номерлы Федераль законның 23 статьясының 15 статьясында каралган
нигезләрдә төзүченең күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән
объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучыларның акчасын җәлеп
итүгә бәйле эшчәнлеген билгеле бер чорга туктату турында гариза белән арбитраж судына
мөрәҗәгать итү;
214-ФЗ Федераль закон таләпләрен берничә тапкыр яисә җитди бозган очракта,
шулай ук федераль законнарда каралган бүтән очракларда төзелеш өчен гражданнарның
акчасын җәлеп итүче затны ликвидацияләү турында гариза белән арбитраж судына
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мөрәҗәгать итү;
төзүче тарафыннан түбәндәгеләрне үтәүне контрольдә тотуны тормышка ашырырга:
а) төзүчегә карата 214-ФЗ Федераль законның 3 статьясы, 2 бүлеге белән
билгеләнгән таләпләрне;
б) алар тарафыннан мәгълүматны ачу һәм урнаштыруга карата 214-ФЗ Федераль
законның 3.1 статьясы белән билгеләнгән таләпләрне;
в) төзелеш проектларын тормышка ашыруның якынча графикларын;
г) өлешле төзү катнашучылары тарафыннан түләнелә торган акчаларның исәбен
алып баруга 214-ФЗ Федераль законның 18 статьясы 5 бүлеге белән билгеләнгән
таләпләрне;
төзүчедән физик зат турында ахыр чиктә турыдан-туры яисә читләтеп (өченче затлар
аша) корпоратив юридик зат – төзүче ия булган (капиталында биш проценттан да ким
булмаган катнашу булган) мәгълүматны алу;
төзүчедән инженер тикшерүе, архитектура-төзелеш проектлавы һәм төзелеше
эшләрен уздыру буенча товарлар китерү һәм (яки) хезмәтләр күрсәтүче затлар турында,
юридик затның тулы исемен, адресын (урнашкан урынын), шулай ук андый товарларның,
эшләрнең, хезмәтләрнең һәм әлеге затта күрсәтелгән эшләр төрәре, товарлар китерү һәм
хезмәтләр күрсәтүне тормышка ашыруга тиешле хокук (рөхсәт кәгазе) булуы турында
мәгълүматны күрсәтеп, әгәр дә Россия Федерациясе законнары белән күрсәтелгән
хокукларның (рөхсәт кагазләренең) булуы турында таләп булса, вәкиллекле башкарма
хакимият федераль органы билгеләгән тәртиптә һәм срокларда мәгълүмат алу;
Биектау муниципаль районы рәсми сайтында (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/)
төзүченең эшчәнлеген тикшерү уздыру турында мәгълүматны урнаштырырга, Россия
Федерациясе законнары белән алырга мөмкин булмаган мәгълүматлардан кала, шулай ук
контроль органының төзүчене, аның вазыйфаи затларын 214-ФЗ номерлы Федераль закон
таләпләрен бозган өчен административ җаваплылыкка тарту турында законлы көченә
кергән карарлары турында мәгълүматлар;
хокук бозулар буенча җинаять эшләрен кузгату турында мәсьәләләрне хәл итү өчен,
зарури таләпләрне бозу белән бәйле материалларны хокук саклау органнарына җибәрә;
күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-биреш итүгә хокукларны теркәүне
тормышка ашыручы дәүләт органына, төзүчедә күп фатирлы йортлар төзү (булдыру)
өлешле төзүдә катнашучы граждан-катнашучыларның акчаларын җәлеп итү хокукы
булмавы турында, 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясы, 2.3 бүлегендә
күрсәтелгән карарларны да беркетеп җибәрү;
214-ФЗ номерлы Федераль законны бозу белән бәйле гражданнарның һәм юридик
затларның шикаятьләрен карау;
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2016 ел, 19 нчы апрель, 724-р номерлы карары белән расланган документлар
исемлегенә кертелгән, башка дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары яисә
дәүләт хакимияте органнары яки җирле үзидарә органнарына ведомство карамагында
күрсәтелгән документлар булган оешмалардан документлар һәм (яки) мәгълүмат алу;
юридик заттан алда күрсәтелгән документларны таләп итү тыела;
юридик зат җитәкчесен, аның вәкаләтле вәкилен, ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлек кысаларында алынган документлар һәм (яки) мәгълүматлар белән
таныштыру.
1.8. Башкарма хакимиятнең вәкиллекле вазыйфаи затлары дәүләт функциясен
тормышка ашырган ваккытта, күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән
объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелеш, торак-төзелеш кооперативлары
тарафыннан күп фатирлы йортлар төзелешендә гражданнарның акчасын җәлеп итүне
контроле өлкәсендә дәүләт контролен һәм күзәтчелеген тормышка ашыруны
регламентлаучы норматив хокукый документларның таләпләрен үтәргә тиешле.
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1.9. Регламентның максатларын үтәүдә түбәндәге төшенчәләр кулланыла:
юридик зат – төзелеш өчен гражданнарның акчаларын җәлеп итүне тормышка
ашыручы юридик зат, юридик затны оештырмыйча шәхси эшмәкәр;
төзүче – оешу-хокук рәвешләренә бәйсез рәвештәге, мөлкәтендә, аренда,
субаренда хокукында яисә «Торак төзелешен үстерүгә ярдәм итү турында» 2008 ел, 24 нче
июль, 161-ФЗ номерлы Федераль законда, РФ Җир кодексының 39.10 статьясының 2
пунктындагы
15 пунктчасында каралган очракларда түләүсез файдалану
хокукында җир кишәрлегенә ия булган һәм шушы җир кишәрлегендә төзелешкә алынган
рөхсәт нигезендә күпфатирлы йортлар һәм (яисә), җитештерү билгеләнешендәге
объектлардан тыш, күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын төзү (булдыру) өчен 214-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә өлешле төзелештә катнашучылар акчасын җәлеп
итүче юридик затлар;
Төзелеш объектын төзүгә рөхсәт 2018 елның 1 июленнән соң алынган очракта:
төзүче – хуҗалык җәмгыяте:
шәһәр төзү эшчәнлеге турында законнарда билгеләнгән тәртиптә, йортларны төзүче
сыйфатында, һәм (яисә) техник заказчы һәм (яисә) генераль подрядчы сыйфатында
төзелеш подряды килешүе нигезендә эксплуатациягә кертүгә алынган рөхсәтләр
нигезендә җыеп исәпләгәндә аның яисә аның төп җәмгыятенең яисә төп җәмгыятьнең
хуҗалык итүче теләсә нинди җәмгыятенең, гомуми мәйданы кимендә биш мең квадрат
метрдан да ким булмаган шундый күпфатирлы йортларны төзүдә (булдыруда) (кимендә өч
еллык) катнашу тәҗрибәсенә ия булган;
мөлкәтендә, аренда, субаренда хокукында яисә “Торак төзелешен үстерүгә ярдәм
итү турында” 2008 ел, 24 нче июль, 161-ФЗ номерлы Федераль законда (алга таба – “Торак
төзелешен үстерүгә ярдәм итү турында” Федераль закон), РФ Җир кодексының 39.10
статьясының 2 пунктындагы
15 пунктчасында каралган очракларда
түләүсез файдалану хокукында җир кишәрлегенә ия булган һәм шушы җир кишәрлегендә
төзелешкә алынган рөхсәт нигезендә күпфатирлы йортлар һәм (яисә), җитештерү
билгеләнешендәге объектлардан тыш, күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын төзү
(булдыру) өчен 214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә өлешле төзелештә
катнашучыларның акчасын җәлеп итүче;
аталышында «махсуслаштырылган төзүче» сүзләре кулланылган.
Төзүчеләр астында “Россия Федерациясе башкаласы статусы турында”, 1993 ел, 15
нче апрель, 4802-I номерлы Россия Федерациясе Законы нигезендә оештырылган
коммерцияле булмаган оешма, яки “Төзүче бөлгенлеккә төшкәндә (банкрот булганда)
гражданнарның – өлешле төзелештә катнашучыларның хокукларын яклау буенча гавәмихокук компаниясе турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгәрешләр кертү турында”, 2017 ел, 29 нчы июль, 218-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендә, фонд оештыру-хокук формасында оештырылган унитар коммерцияле булмаган
оешма күз алдында тотыла.
Өлешле төзү объекты – күп фатирлы йорт һәм (яки) башка күчемсез милек объектын
эксплуатациягә керткәннән соң, өлешле төзү катнашучысына тапшырылырга тиешле һәм
күп фатирлы йорт һәм (яки) башка күчемсез милек объекты составына керүче, өлешле төзү
катнашучысы акчаларын җәлеп итеп төзелә (булдырыла) торган торак яки торак булмаган
бина, машина кую урыны.
Максатчан кредит (максатчан займ) – төзүче һәм кредит бирүче (банк яки төзүченең
учредителе (катнашучысы) арасында төзелгән шартнамә шартлары нигезендә, 214-ФЗ
номерлы Федераль законның 18 статьясы, 1 бүлегендә күрсәтелгән максатларда гына
кулланырга мөмкин булган күп фатирлы йорт һәм (яки) башка күчемсез милек объектын
төзү (булдыру) өчен кредит яки займ, яки күрсәтелгән кредит яки займны рефинанслау
(кабаттан кредитлау) максатында бирелгән кредит. Бу очракта төзүченең барлык
учредительләре (катнашучылары) тарафыннан бирелә торган максатчан займ күп
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фатирлы йорт һәм (яки) башка күчемсез милек объектын төзү (булдыру) өчен, 214-ФЗ
номерлы Федераль законның 21 статьясы, 1 бүлеге, 10 пукнты нигезендә, проект
декларациясендә күрсәтелгән планлаштырыла торган бәядән егерме проценттан да
артмаска тиеш (алга таба – төзелешнең проект декларациясе), төзелешкә бирелгән һәрбер
рөхсәт буенча, андый максатчан займ буенча процентлар, займ шартнамәсен төзегән
датага гамәлдә булган Россия Федерациясе Үзәк банкының төп ставкасыннан артмыйча,
ике процентлы пунктка арттырылган шартларда.
Җитәкче, башка вазыйфаи зат яки юридик затның вәкаләтле вәкиле, тикшерү
уздарган вакытта хокуклы:
1) тикшерү уздырган вакытта турыдан-туры катнашырга, тикшерү предметына
кагыла торган мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә;
2) башкарма комитеттан, аның вазыйфаи затларыннан, тикшерү предметына һәм
аны тәкъдим итү «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008
ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль закон белән каралган мәгълүматны алу;
2.1) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында башкарма комитет
тарафыннан, башка дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан
яисә дәүләт хакимияте органнары яки җирле үзидарә органнары ведомство карамагында
булган оешмалардан алынган, аларда булган документлар һәм (яки) мәгълүматлар белән
танышу;
2.2) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында сорала торган
документларны һәм (яисә) мәгълүматларны башкарма комитетка үз ихтыяры белән
тапшырырга;
3) тикшерү нәтиҗәләре белән танышырга һәм тикшерү актында тикшерү нәтиҗәләре
белән үзенең танышуы, алар белән, шулай ук башкарма комитет вазыйфаи затларының
аерым гамәлләре белән ризалашуы яки ризалашмавы турында күрсәтергә;
4) тикшерү уздырылганда башкарма комитетның вәкаләтле вазыйфаи затларының
юридик затның, шәхси эшкуарның хокуклары бозылуга китереп чыгарган гамәлләренә
(гамәл кылмавына) Россия Федерациясе законнары нигезендә административ һәм (яки)
суд тәртибендә шикаять белдерергә;
5) Россия Федерациясе Президенты карамагында шәхси эшкуарларның хокукларын
яклау буенча Вәкаләтле вәкилне, яисә Татарстан Республикасында шәхси эшкуарларның
хокукларын яклау буенча Вәкаләтле вәкилне тикшерүдә катнашуга җәлеп итәргә.
1.10. Биектау муниципаль районы территориясендә күп фатирлы йортлар һәм башка
күчемсез милек объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт контроле һәм күзәтчелеген
тормышка ашырган вакытта юридик зат тиешле:
күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын төзү
(булдыру) өчен өлешле төзелеш өлкәсендә контроль һәм күзәтчелекне тормышка ашыру
өчен кирәкле мәгълүматларны һәм (яки) документларны тәкъдим итәргә;
квартал саен башкарма комитетка күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез
милекнең башка объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучылар
акчасын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында хисапны, шул исәптән
шартнамәләр буенча үз йөкләмәләрен үтәү буенча да тәкъдим итәргә;
башкарма комитетның вәкиллекле вазыйфаи затлары тарафыннан җибәрелгән
күрсәтмәләрдә күрсәтелгән кагыйдә бозуларны бетерергә;
Татарстан Республикасы Министрлыклары һәм ведомстволары вәкиллекле
вазыйфаи затлары белән кертелгән административ җаваплылыкка тарту буенча
карарларны үтәргә.
1.11. Дәүләт функциясен тормышка ашыру нәтиҗәсе булып юридик затлар
тарафыннан, юридик затлар тарафыннан, күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез
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милекнең башка объектларын төзү өчен өлешле төзелеш өлкәсендә закон таләпләрен
тоту, һәм, кагыйдә бозулар ачыкланган очракта, аларны кисәтү һәм (яки) андый кагыйдә
бозуларның нәтиҗәләрен бетерүгә юнәлдерелгән чаралар кабул итү, шул исәптән аларны
җибәргән затларны җаваплылыкка тарту.
Башкарма комитет тарафыннан дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру
нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
юридик затны тикшерү Актын төзү (административ регламентка 4 нче кушымта);
ачыкланган кагыйдә бозуларны бетерү турында күрсәтмә җибәрү (административ
регламентка 8 нче кушымта);
төзүченең һәм проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьялары белән билгеләнгән таләпләргә туры килүе
турында бәяләмә бирү.
2. Дәүләт функциясен үтәү тәртибенә карата таләпләр
2.1. Дәүләт функциясен үтәү тәртибе турында мәгълүмат башкарма комитетның
вәкиллекле вазыйфаи затлары тарафыннан томышка ашырыла:
турыдан-туры шәхси кабул итү вакытында;
язмача рәвештә (әлеге Регламентның 2.2 пукнтында күрсәтелгән, почта буенча
мөрәҗәгать иткәндә реквизитлар буенча);
дәүләр контроле (күзәтчелеге) органнары мәгълүмат такталарында мәгълүмат
урнаштыру.
Әлеге Регламент, дәүләт функциясен тормышка ашыру тәртибе турында мәгълүмат
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы Интернет мәгълүматтелекоммуникацияләр челтәрендә Биектау муниципаль районының мәгълүмати сайтында
(http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/) урнаштырылалар һәм яңартылалар (әлеге Регламентка
үзгәрешләр кертүгә карап).
2.2. Башкарма комитетның урнашкан урыны:
- 422700, ТР, Биектау районы, Биектау т/ю ст. бистәсе, Кооперативная урамы, 5 нче
йорт.
2.2. Дәүләт функциясен үтәү мәсьәләләре буенча документларны һәм
мөрәҗәгатьләрне җибәрү өчен Башкарма комитетның почта адресы: ТР, Биектау районы,
Биектау т/ю ст. бистәсе, Кооперативная урамы, 5 нче йорт.
2.3. Башкарма комитетның эш графигы: дүшәмбе-җомга 8.00 сәгатьтән 17.00
сәгатькә кадәр, төшке аш: 12.00 сәгатьтән 13.00 сәгатькә кадәр, шимбә һәм якшәмбе – ял
көннәре.
Керү пропуск һәм (яки) шәхесне ачыклаучы документ буенча.
Бүлектә гариза бирүчеләрне, аларның вәкилләрен кабул итү графигы – сишәмбе,
8.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр. Белешмәләр өчен телефоннар: 8 (84365) 2-30-68, 8
(84365) 2-30-68.
2.4.
Башкарма
комитетның
«Интернет»
мәгълүмати-телекоммуникация
челтәрендәге (алга таба – «Интернет» челтәре) рәсми сайты адресы: http://vysokayagora.tatarstan.ru/, электрон почта адресы: Hamitov.Lenar@tatar.ru.
2.5. Күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын төзү
өчен өлешле төзелеш өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек буенча дәүләт функцияләрен
тормышка ашыру түләүсез нигездә башкарыла. Дәүләт функцияләрен үтәү, яисә дәүләт
функцияләрен үтәү кысаларында аерым административ процедуралар үтәү өчен Россия
Федерациясе законнары нигезендә түләү каралмаган.
2.6. Дәүләт функциясен үтәү срогы тәшкил итә:
квартал саен хисапны тикшерү – төзүченең хисабы кергән көннән башлап 30 эш
көненнән артмаган чорда;
214-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен үтәүне тикшерү – 20 эш көненнән
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артмаган чорда;
күп фатирлы йортлар төзү өчен кооператив әгъзалары чараларын җәлеп итү белән
бәйле торак-төзелеш кооперативы эшчәнлегенә дәүләт контролен тормышка ашыру - 20
эш көненнән артмаган чорда;
төзүчеләр тарафыннан мәгълүматны ачу һәм урнаштыруга куелган таләпләрне
тикшерү – 3 эш көненнән дә артмаган чорда;
төзүченең һәм проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьялары белән билгеләнгән талапләргә туры килүе
турында бәяләмә бирү, яки әлеге бәяләмә бирүдән баш тарту – гариза белән бергә
теркәлгән хат кергән көннән башлап 30 календарь көннән артмаган чорда.
2.7. Дәүләт функциясен үтәүне туктатып тору күз алдында тотылмый.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү сроклары,
аларны үтәү тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедераларны
электрон формада үтәү үзенчәлекләре
3.1. Дәүләт функцияләрен үтәү үз эченә түбәндәге административ процедураларны
үтәүне ала:
квартал саен күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка
объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучылар акчасын җәлеп итүгә
бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында хисапны тикшерү;
214-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрне үтәүне тикшерү;
күп фатирлы йортларны төзү өчен кооператив әгъзаларының чараларын җәлеп итү
белән бәйле булган торак-төзелеш кооперативы эшчәнлегенә дәүләт контролен тормышка
ашыру;
төзүчеләр тарафыннан мәгълүматны ачу һәм урнаштыруга куелган таләпләрне
тикшерү;
төзүченең һәм проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьялары белән билгеләнгән талапләргә туры килүе
турында бәяләмә бирү, яки әлеге бәяләмә бирүдән дәлилләр белән баш тарту.
3.2. Дәүләт функцияләрен үтәү блок-схемасы административ регламентның 1 нче
кушымтасында китерелгән.
3.3. Квартал саен күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка
объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучылар акчасын җәлеп итүгә
бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында хисапны анализлау.
3.3.1. Административ процедураларны үтәү өчен җирлек булып, 214-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә, төзүче белән өлешле төзелешнең беренче катнашучы белән,
килешү төзүе тора.
3.3.2. Административ процедураларны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи затлар булып,
өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгечләре саналалар.
3.3.3. Квартал саен күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка
объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучылар акчасын җәлеп итүгә
бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында хисапны кабул итү административ процедурасы
төзүче тарафыннан өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгеченә
административ регламенттагы 2 кушымтадагы форма нигезендә тәкъдим итүдән башлана.
Хисапка аңлатмалары белән белешмәләр, шулай ук төзүченең Россия Федерациясе
законнары таләпләре нигезендә төзелгән, бухгалтерлык (финанс) хисапнамәсен – аралык
- I - III квартал нәтиҗәләре буенча һәм еллык - IV квартал нәтиҗәләре буенча кертеләләр.
Төзүче тарафыннан квартал саен хисап бирү тәртибе, Россия Федерациясе төзелеш
һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 2018 ел, 12 нче октябрь, 656/пр номерлы
боерыгы белән расланган, төзүчеләр тарафыннан өлешле төзелеш катнашучыларының
акчаларын җәлеп итү белән бәйле эшчәнлекне тормышка ашыру турында квартал саен
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хисапны тәкъдим итү Кагыйдәләре белән билгеләнгән.
Квартал саен бирелә торган хисап төзүче тарафыннан башкарма комитетка, хисап
кварталы тамамланганнан соң, 30 көннән дә артмаган срокта тәкъдим итә, искәрмә
буларак, төзүче тарафыннан башкарма комитетка IV квартал тамамланганнан соң 90
көннән дә соңга калмыйча бирелә торган IV кварталдан кала.
Хисапны анализлау – бу Россия Федерациясе законнарын ачык кагыйдә бозуларның
булу-булмавын, ягъни ачыклар өчен өстәмә документлар һәм мәгълүмат кирәк булмаган
кагыйдә бозуларны билгеләү, хисапта күрсәтелгәннәрдән кала, яки төзүчеләрнең
хисапларын карау өчен вәкаләтле булган зат – өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма
комитет белгече хисапны карау вакытында булганнардан кала.
Төзүченең квартал саен хисабы түбәндәге критерийлар буенча тормышка ашырыла:
1) квартал саен хисапның составы, формалары һәм бирү тәртибе Россия
Федерациясе законнары таләпләренә туры килүе бәяләнә;
2) квартал саен хисаптагы мәгълүматларның Россия Федерациясе законнары
таләпләренә туры килүе бәяләнә.
Квартал саен хисапта тәкъдим ителгән мәгълүматларның дөреслеге күп фатирлы
йортлар һәм (яки) күчемсез милек объектларын өлешле төзелеш өлкәсендә Россия
Федерациясе законнарын үтәүне планнан тыш тикшерү уздыру процессында тикшерелә.
3.3.4. Административ процедураларны үтәү срогы максималь срогы хисап кергән
көннән башлап, 30 эш көнен тәшкил итә.
3.3.5. Өлешле төзү объектын өлешле төзү катнашучысына вакытында тапшырмаган
һәм 214-ФЗ номерлы Федераль законның 6,8 статьялары таләпләрен үтәмәү ачыкланса,
финанс тотрыклылык нормативларына туры килмәвен ачыкланган кагыйдә бозуларны
бетерү турында төзүчегә күрсәтмә җибәрә.
3.3.6. Төзүченең хисабына анализ уздырган вакытта, өлешле төзү өлкәсендә
административ җаваплылык каралган закон таләпләрен бозу билгеләре ачыкланган
очракта, өлешле төзелеш өлкәсенә башкарма комитет белгече, башкарма комитет
җитәкчесенең (җитәкче урынбасары) тәкъдимнәре һәм күрсәтмәләре нигезендә, хисапны
тәкъдим иткән төзүчегә карата планнан тыш тикшерү уздыру турында башкарма комитет
җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) карар проектын әзерли.
Планнан тыш
тикшерүнең акты һәм материаллары, шулай ук күрсәтмәне үтәү буенча мәгълүмат хокук
саклау органнарына җибәрелә.
3.3.7. 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясы 2.3 бүлегендә күрсәтелгән
фактлар ачыкланса, күчемсез милеккә карата һәм аның белән алыш-биреш итүгә
хокукларга дәүләт теркәвен тормышка ашыручы орган, билгеле карар кабул ителгәннән
соң 1 (бер) эш көненнән артмаган чорда, башкарма комитет тарафыннан төзүчедә
гражданнар - күп фатирлы йортлар төзү (булдыру) өлешле төзелеш катнашучылар
акчаларын төзелешкә җәлеп итү турында хокук булмавы турында, 14-ФЗ номерлы
Федераль законның 3 статьясы 2.3 бүлегендә күрсәтелгән карарларны да беркетеп,
хәбәрнамә җибәрелә.
3.3.8. Төзүче хисабының төп нөсхәләре башкарма комитетта саклана. Аларны бирү
бары тик хокук саклау һәм суд органнары соратулары буенча гына каралган.
3.3.9. Башкарма комитет җитәкчесенең (җитәкче урынбасарының) күрсәтмәләре
нигезендә, төзүчеләрнең квартал саен хисабын анализлау процессына
кертелгән
мәсьәләләр, төзүчеләрне тикшерүне планлаштырганда һәм уздырганда кулланыла.
3.3.10. Башкарма комитет тарафыннан административ процедураны үтәү нәтиҗәсе
булып юридик затны тикшерү Акты тора (административ регламентка 4 кушымта)
3.4. Күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын төзү
(булдыру) өчен өлешле төзелештә катнашучылар акчасын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлекне
гамәлгә ашыручы төзүчеләр һәм затларның, 214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
һәм аның белән бәйле рәвештә кабул ителгән Россия Федерацияcенең башка норматив
хокукый актлары белән билгеләнгән таләпләрне үтәүне тикшерүне тормышка ашыру;
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3.4.1. Тикшерүнең предметы булып тора:
өлешле төзелештә катнашучылар түли торган акчаларны төзүчеләр тарафыннан
максатчан файдалануны контрольдә тоту;
214-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен үтәүне тикшерү;
3.4.2. Административ процедура планлы һәм планнан тыш тикшерүләр рәвешендә,
документар һәм чыга торган формада, «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль
контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын
яклау турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның 11 һәм 12
статьялары белән билгеләнгән тәртиптә уздырыла.
“Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлек объектлары үсеше турында”,
2007 ел, 24 нче июль, 209-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясы нигезендә кече
эшмәкәрлек субъектларына карый торган, алар турында мәгълүмат кече һәм урта
эшмәкәрлек субъектлары бердәм реестрына кертелгән юридик затлар, шәхси
эшмәкәрләргә карата, 2019 елның 1 нче гыйнварыннан 2020 елның 31 нче декабренә кадәр
планлы тикшерүләр уздырылмый, «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль
контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын
яклау турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның 26.2
статьясында күрсәтелгән очраклардан кала.
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары һәм
муниципаль контрольлек органнары тарафыннан юридик затларга һәм шәхси эшкуарларга
планлы тикшерүләр үткәрүнең еллык планнарын әзерләү кагыйдәләрен раслау турында”,
2010 ел, 30 нчы июнь, 489 номерлы карары таләпләре нигезендә эшләнелә.
Планлы тикшерүләр уздыру елына кадәрге агымдагы елның 1 нче сентябренә кадәр,
планлы тикшерүләр уздыруның план проекты Биектау районы прокуратурасына (алга таба
- прокуратура) җибәрелә.
Прокуратураның искәрмәләрен һәм тәкъдимнәрен алганнан соң һәм аларны карау
нәтиҗәләре буенча, планлы тикшерүләр уздыру елына кадәрге елның 1 нче ноябренә
кадәр, планлы тикшерүләр уздыруның расланган еллык планы прокуратурага җибәрелә.
План башкарма комитет органы җитәкчесе урынбасары тарафыннан килештерелә һәм
башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан раслана.
Башкарма комитет планлы тикшерү уздыру турында юридик затка ул
уздырылганчыга кадәр өч эш көненнән дә соңга калмыйча,
башкарма комитет
җитәкчесенең, җитәкчесе урынбасарының планлы тикшерү уздыру башлануы турында
әмернамә (боерык) күчермәсен кулга тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы хат итеп
җибәреп һәм (яисә) көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган һәм,
әгәр дә мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында булса яисә элегрәк
юридик зат тарафыннан башкарма комитетка тапшырылган булса, юридик затның электрон
почта адресына җибәрелгән электрон документ рәвешендә яисә башка төрле ысул белән
хәбәр итә.
Карарны башкарма комитет җитәкчесы (җитәкче урынбасары) имзалый.
3.4.3. Башкарма комитет тарафыннан, планнан тыш
тикшерү
рәвешендә
административ процедура уздыру өчен җирлек булып тора:
1) күп фатирлы йортлар төзү һәм (яки) күчемсез милекнең башка объектлары
төзелеше өчен гражданнардан акчалар җәлеп итүче юридик зат тарафыннан, элек
бирелгән 214-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен бозуны бетерү турында
күрсәтмәнең, шулай ук
Россия Федерациясе Президенты норматив хокукый
документлары, вәкаләтле федераль башкарма хакимият органының норматив хокукый
актлары белән билгеләнгән, күп фатирлы йортлар төзү һәм (яки) күчемсез милекнең башка
объектлары төзелеше өчен гражданнардан акчалар җәлеп итү мәсьәләләре буенча башка
таләпләрнең башкару срогы чыгу, әгәр дә әлеге срок чыкканчыга кадәр күп фатирлы
йортлар төзү һәм (яки) күчемсез милекнең башка объектлары төзелеше өчен
гражданнардан акчалар җәлеп итүче зат тарафыннан күрсәтмәдә күрсәтелгән кагыйдә
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бозулар бетерелмәгән булсалар;
1.1) башкарма комитетка юридик заттан хокукый статус, аерым эшчәнлек төрләрен
тормышка ашыру өчен хокук бирә торган махсус рөхсәт (лицензия) яки башка юридик
мөһим гамәлләр башкару өчен рөхсәт (килешү) бирү турында гариза килү, әгәр дә юридик
затны билгеле планнан тыш тикшерү уздыру, хокукый статус, махсус рөхсәт (лицензия),
рөхсәт (килешү) бирү кагыйдәләре белән каралган булса;
2) башкарма комитетның вазыйфаи затының юридик зат белән мөнәсәбәтләргә
кермичә тикшерү уздыру буенча анализлау нәтиҗәләре буенча чараларның нәтиҗәләрен
дәлилләп тәкъдим итү, башкарма комитетка гражданнардан, шул исәптән шәхси
эшмәкәрләрдән, юридик затлардан килгән мөрәҗәгатьләрне һәм гаризаларны, дәүләт
хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат
чараларыннан килгән түбәндәге фактлар турында мәгълүматларны карау яки алдан
тикшерү:
а) гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнәтирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи
һәм мәдәни ядкәрләре), Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән, аеруча
кыйммәтле, шул исәптән уникаль музей предметлары һәм музей коллекцияләренә, шул
исәптән Россия Федерациясе Архив фондының аеруча кыйммәтле, уникаль
документларына, милли китапханә фонды составына керүче махсус тарихи, фәнни, мәдәни
әһәмияткә ия булган документлар өчен зыян килү куркынычы, дәүләтнең иминлеге, шулай
ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү мөмкинлеге;
б) гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнәтирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи
һәм мәдәни ядкәрләре), Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән, аеруча
кыйммәтле, шул исәптән уникаль музей предметлары һәм музей коллекцияләренә, шул
исәптән Россия Федерациясе Архив фондының аеруча кыйммәтле, уникаль
документларына, милли китапханә фонды составына керүче махсус тарихи, фәнни, мәдәни
әһәмияткә ия булган документлар өчен зыян килү, дәүләтнең иминлеге, шулай ук табигый
һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү;
2.1) юридик зат белән мөнәсәбәтләргә кермичә күп фатирлы йортлар һәм (яки)
башка күчемсез милек объектлары өлкәсендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) буенча
чаралар уздырганда «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне
гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау
турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның 8.1 статьясы 1
һәм 2 бүлекләрендә күрсәтелгән, юридик затларның эшчәнлек параметрларының туры
килүен яки тайпылышларын ачыклау, башкарма комитет белән расланган риск
индикаторлары буенча, федераль дәүләт контроле (күзәтчелеге) төре турында
нигезләмәдә каралаган, планнан тыш тикшерү уздыру буенча нигез булып тора;
3) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте йөкләмәләре
һәм прокуратура органнарына кергән материаллар һәм мөрәҗәгатьләр буенча, законнар
үтәлешен тикшерү кысаларында планнан тыш тикшерү уздыру турында прокурор таләбе
буенча чыгарылган башкарма хакимият җитәкчесе (җитәкчесе урынбасары) карары
(административ регламентка 3 кушымта);
4) төзүченең күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка күчемсез милек объектларын төзү
(булдыру) өчен өлешле төзелеш катнашучыларының акчаларын җәлеп итү белән бәйле
эшчәнлекне тормышка ашыру өчен квартал саен хисабына һәм проект декларациясенә
анализ уздырганда, күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка күчемсез милек объектларын
төзү (булдыру) өчен өлешле төзелеш катнашу турында законнар белән билгеләнгән
мәҗбүри таләпләрне бозу билгеләре ачыклану;
5) башкарма комитетка 214-ФЗ номерлы Федераль законның, Россия Федерациясе
Президенты норматив хокукый актлары,
вәкаләтле федераль башкарма хакимият
органының норматив хокукый актларының мәҗбүри таләпләрен бозу очраклары турында
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гражданнардан, шул исәптән, шәхси эшмәкәрләрдән, юридик затлардан мөрәҗәгатьләр
һәм гаризалар, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан,
массакүләм мәгълүмат чараларыннан, “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацияләр
челтәреннән мәгълүматлар килү;
5.1) төзүченең проектны тормышка ашыру якынча графигыннан алты һәм аннан да
күбрәк айга тайпылуы;
6) прокуратура органнарына кергән материаллар һәм мөрәҗәгатьләр буенча,
законнар үтәлешен тикшерү кысаларында планнан тыш тикшерү уздыру турында прокурор
таләбе;
7) контрольдә тотучы органга вәкаләтле банктан 214-ФЗ номерлы Федераль
законның 18.2 статьясы 4 бүлеге белән каралган хәбәрнамә килү.
Регламентның 3.4.3 пункты 1,3,4,5,6 пунктчаларында күрсәтелгән нигезләр буенча
урынга чыгып планнан тыш тикшерү дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы тарафыннан
прокуратура органнарын уздырганда «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль
контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын
яклау турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясы
12 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә, хәбәргә куеп кичекмәстән уздырыла ала. Өлешле
төзү өчен гражданнарның акчаларын җәлеп итүче юридик затка андый тикшерү уздырылуы
турында алдан хәбәр итү рөхсәт ителми.
Планнан тыш урынга чыгып тикшерү уздыру турында, «Дәүләт контролен
(күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм
шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ
номерлы Федераль законның 10 статьясы 2 бүлеге 2 пунктында билгеләнгән урынга чыгып
тикшерү уздыру очракларыннан кала, юридик зат планнан тыш тикшерү уздыру башлану
турында аның башлануына кадәр 24 сәгать кала (егерме дүрт) карар күчермәсен җибәрү
юлы белән теләсә нинди мөмкин булган ысул белән, шул исәптән, көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган һәм, әгәр дә мондый адрес юридик
затларның бердәм дәүләт реестрында булса яисә элегрәк юридик зат тарафыннан
башкарма комитетка тапшырылган булса, юридик затның электрон почта адресына
җибәрелгән электрон документ рәвешендә яисә башка төрле ысул белән хәбәр итә.
Мәҗбүри таләпләрне бозуларны җибәргән зат турында дөреслеккә туры килә торган
мәгълүмат булмаган очракта, мәҗбүри таләпләрне бозучы булып, мәҗбүри таләпләрне
бозу турында җитәрлек мәгълүматлар, башкарма комитет тарафыннан килгән
мәгълүматны алдан тикшерү уздырылырга мөмкин. Алдан тикшерү уздыру барышында
гаризалар һәм мөрәҗәгатьләр җибәргән мәгълүмат тәкъдим иткән затлардан, өстәмә
мәгълүматлар һәм материаллар сорату буенча чаралар күрелә, башкарма комитет
карамагында булган юридик затның документларын карау уздырыла. Кирәк булган очракта
юридик зат белән мөнәсәбәтләргә кермичә һәм күрсәтелгән затларга мәгълүматларны
тәкъдим итү турында йөкләмәләр һәм башкарма комитет таләпләрен үтәүне йөкләмичә,
тормышка ашырыла торган контроль буенча чаралар уздырыла. Алдан тикшерү
кысаларында юридик заттан алынган мәгълүматлар буенча аңлатма язулары соралырга
мөмкин, ләкин андый аңлатмаларны һәм башка документларны бирү мәҗбүри булып
саналмый.
3.4.4. Административ процедураны тормышка ашыру буенча җаваплы затлар булып,
өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгечләре санала.
3.4.5. Төзүче тарафыннан тикшерү өчен тәкъдим ителә торган документлар исемлеге
“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарә органнары
тарафыннан күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын
өлешле төзү өлкәсендә дәүләт контролен һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча
Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен кирәкле белешмәләр
һәм (яисә) документлар исемлеге турында” 2013 ел, 11 нче октябрь, 750 номерлы
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карарында күрсәтелгән.
3.4.6. Административ процедураны үтәүнең максималь срогы – 20 эш көне.
3.4.7. Административ процедураны башкару төзүче тарафыннан административ
процедураны тормышка ашыру өчен кирәкле документларны бирмәгән очракта туктатып
тору мөмкин түгел һәм РФ КоАП 14.28 статьясы 4 бүлеге буенча административ кагыйдә
бозулар турында эш кузгатуны күз алдында тота.
3.4.8. Башкарма комитет тарафыннан административ процедураны тормышка
ашыру нәтиҗәсе булып юридик затны тикшерү Акты санала (административ регламентка 4
кушымта).
Актта тикшерү нәтиҗәләре һәм ачыкланган кагыйдә бозуларны бетерү өчен кабул
итәргә кирәкле (кабул ителгән) чаралар күрсәтелә.
Тикшерү акты турыдан-туры планнан тыш тикшерү узганнан соң ике нөсхәдә
рәсмиләштерелә, шуның берсе, кушымталарның күчермәләре белән җитәкчегә, башка
вазыйфаи затка яки юридик затның вәкаләтле вәкиленә тикшерү акты белән танышу
турында расписка яисә танышудан баш тартып тапшырыла. Җитәкче, башка вазыйфаи
затка яки юридик затның вәкаләтле вәкиле булмаган очракта, шулай ук тикшерелә торган
затның тикшерү акты белән танышу турында распика яисә танышудан баш тарту
очрагында акт кулга тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы хат итеп җибәрелә, ул
башкарма комитет эшендә саклана торган тикшерү акты нөсхәсенә беркетелә. Тикшерелә
торган затның төбәк дәүләт контроле (күзәтчелеге) кысаларында электрон рәвештә
хезмәттәшлек итүгә ризалыгы булган очракта тикшерү акты юридик затның җитәкчесенә,
бүтән вазыйфаи затына яисә вәкаләтле вәкиленә шушы актны төзегән затның көчәйтелгән
квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган электрон документ рәвешендә
җибәрелергә мөмкин. Шул ук вакытта шушы акты төзегән затның көчәйтелгән
квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган, тикшерелүче затка күрсәтелгән
документның алынуын раслауны тәэмин итә торган ысул белән электрон документ
рәвешендә җибәрелгән акт тикшерелүче зат тарафыннан алынган дип исәпләнә.
Әгәр тикшерү актын төзү өчен үткәрелгән тикшеренүләрнең, сынауларның, махсус
тикшерүләрнең, экспертизаларның бәяләмәсен алу кирәк булса, тикшерү акты контрольлек
чараларын тәмамлаганнан соң өч эш көненнән артып китмәгән чорда төзелә һәм юридик
зат җитәкчесенә, бүтән вазыйфаи затына яки вәкаләтле вәкиленә кул куйдыртып
тапшырыла яисә кулга тапшыру тамгасы белән почта аша заказлы хат итеп җибәрелә һәм
(яисә) шушы актны төзегән затның көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган электрон документ рәвешендә (тикшерелүче затның дәүләт контроле
(күзәтчелеге) кысаларында электрон рәвештә хезмәттәшлек итүне гамәлгә ашыруга
ризалыгы булган очракта), күрсәтелгән документның алынуын тәэмин итүче ысул белән
җиткерелә. Бу вакытта кулга тапшыру турыда хәбәрләмә һәм (яисә) күрсәтелгән
документның алынуына бүтәнчә дәлилләмә тикшерү актының Башкарма комитетта
саклана торган эштәге нөсхәсенә кушып куела.
Планнан тыш тикшерүне уздыру өчен аны уздыру өчен прокуратура органнары белән
килештерү таләп ителгән очракта, тикшерү акты күчермәсе, тикшерү уздыруны килештерү
турында карар кабул ителгән прокуратура органына, тикшерү акты төзелгән өннән башлап,
биш эш көне эчендә җибәрелә.
3.4.9. Башкарма комитетның вазыйфаи затлары тарафыннан уздырылган тикшерү
буенча административ процедуралар башкару нәтиҗәләре буенча юридик затларны
тикшерү Журналында язып куела (тикшерүне исәпкә алу журналының типик формасы
Россия икътисади үсеш министрлыгының 2009 ел, 30 нчы апрель, 141 номерлы боерыгы
белән расланган). Тикшерүне исәпәк алу журналы булмаган очракта, тикшерү актында
тиешле язма языла. Тикшерү акты нөсхәсе башкарма комитетта саклана, аларны бирү
хокук саклау һәм суд органнары соратулары буенча гына бирелә.
3.5. Күп фатирлы йортлар төзү өчен кооператив әгъзаларының акчаларын җәлеп итү
белән бәйле, торак-төзелеш кооперативлары эшчәнлегенә дәүләт контролен тормышка
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ашыру.
3.5.1. Административ процедураны үтәүгә башлауга нигез булып торак-төзелеш
кооперативына дәүләт теркәвен тормышка ашыру тора.
3.5.2. Күп фатирлы йортлар төзү өчен кооператив әгъзаларының акчаларын җәлеп
итү белән бәйле торак-төзелеш кооперативлары эшчәнлеген тикшерү предметы булып
тора:
Россия Федерациясе Торак кодексының 110 статьясы 3 бүлеге таләпләрен тоту, алга
таба күп фатирлы йортны тотудан кала;
Россия Федерациясе Торак кодексының 123.1 статьясының торак-төзелеш
кооперативы эшчәнлеген үтәү бүлегендә;
Россия Федерациясе Торак кодексының 116.1 статьясы 1 пункты белән билгеләнгән
торак кооперативы вазыйфаи затларына таләпләргә туры килүе.
3.5.3. Админстратив процедура планлы һәм планнан тыш тикшерүләр формасында
документар һәм (яки) урынга чыгу формасында «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның
хокукларын яклау турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның
10 һәм 12 статьялары белән билгеләнгән тәртиптә уздырыла.
3.5.4. Административ процедураны тормышка ашыру буенча җаваплы затлар булып,
өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгечләре санала.
3.5.5. Контрольне тормышка ашырган вакытта башкарма комитетның вазыйфаи
затлары хокуклы:
1) социаль, икътисади, демографик, экологик һәм Россия Федерациясендә һәм аның
территориаль органында башка иҗтимагый процессларны тормышка ашыра торган рәсми
статистика мәгълүматларын формалаштыру буенча функцияләрне гамәлгә ашыру өчен
вәкаләтле федераль башкарма хакимият органыннан төзүчеләрдән, ведомствоара
мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә, торак-төзелеш кооперативларының күпфатирлы
йортлар төзелеше өчен гражданнар акчасын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлегенә
контрольлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле документларны һәм мәгълүматларны алу;
2) Россия Федерациясе Торак кодексының 123.1 статьясы 1 бүлеге белән
билгеләнгән алар тарафыннан мәгълүматлар һәм документлар урнаштыруга таләпләрне
тотуга контрольне тормышка ашыру;
3) җирле үзидарә органнарыннан ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек
тәртибендә, күпфатирлы йортлар һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын
өлешле төзү өлкәсендә (шул исәптән күпфатирлы йорт (яисә) күчемсез милекнең башка
объектын төзүгә бәйле документларны), торак-төзелеш кооперативының күпфатирлы йорт
төзелеше өчен кооператив әгъзалары акчасын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлегенә
контрольлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле документларны (шул исәптән күпфатирлы
йорт төзелешенә бәйле документларны) һәм мәгълүматларны җирле үзидарә
органнарыннан алу;
4) Россия Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча
Идарәсеннән ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә юридик затларның
бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (андагы белешмәләрне), торак-төзелеш
кооперативларының күпфатирлы йорт төзелеше өчен гражданнар акчасын җәлеп итүгә
бәйле эшчәнлегенә контрольлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле документларны һәм
мәгълүматларны алу;
5) Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе Эчке эшләр
министрлыгыннан
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә Россия
Федерациясе Торак кодексының 116.1 статьясының 1 пунктында билгеләнгән таләпләрнең
үтәлүенә контрольлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле документларны һәм
мәгълүматларны алу;
6) дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсеннән ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә
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торак-төзелеш кооперативларының күпфатирлы йорт төзелеше өчен гражданнар акчасын
җәлеп итүгә бәйле эшчәнлегенә контрольлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле
документларны һәм мәгълүматларны алу;
7) торак-төзелеш кооперативыннан һәм күпфатирлы йорт төзелешенә бәйле
шартнамәләр төзегән бүтән затлардан «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль
контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын
яклау турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы
белән билгеләнгән чорда, исемлеге Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте
органнары белән билгеләнән торган, дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру өчен
торак-төзелеш кооперативларының күпфатирлы йорт төзелеше өчен гражданнар акчасын
җәлеп итүгә бәйле эшчәнлегенә кирәкле документларны һәм мәгълүматларны алу;
8) квартал саен төзүчедән, торак-төзелеш кооперативыннан күпфатирлы йорт төзү
өчен гражданнарның акчасын җәлеп итүгә бәйле эшчәнлекне гамәлгә ашыруы турында,
шул исәптән, мондый кооперативның кооператив әгъзалары һәм бүтән затлар каршында
үз бурычларын үтәве турында Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләт
бирелгән федераль башкарма хакимият органы билгеләгән тәртиптәге рәвешләр буенча
аралык һәм еллык бухгалтерлык (финанс) хисапнамәсен, шулай ук Россия Федерациясе
законнары таләпләре нигезендә төзелгән аралык һәм еллык бухгалтерлык (финанс)
хисаплылылыгын алу;
9) Регламентрың 3.6.2. пунктлары нигезендә, күпфатирлы йорт төзү өчен кооператив
әгъзаларының акчасын җәлеп итүгә бәйле торак-төзелеш кооперативы эшчәнлеген
тикшерү;
10) торак-төзелеш кооперативы идарәсеннән ачыкланган кагыйдә бозуларны
бетерүне таләп итү;
11) торак-төзелеш кооперативы тарафыннан Россия Федерациясе Торак
кодексының 110 статьясы 3 бүлеге таләпләрен бозу белән бәйле, гражданнарның һәм
юридик затларның шикаятьләрен карау, алга таба күп фатирлы йортны карап тоту һәм
Россия Федерациясе Торак кодексының 123.1 статьясыннан кала;
12) күпфатирлы йорт төзелешендә үз акчасы белән катнашучы торак-төзелеш
кооперативы әгъзаларының хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклап гариза белән
судка мөрәҗәгать итү, мондый хокуклар һәм мәнфәгатьләр бозылган очракта;
13) торак-төзелеш кооперативына Россия Федерациясе Торак кодексының 110
статьясы 3 бүлеге таләпләрен бозуны бетерү мәҗбүри булган күрсәтмәне үтәү турында
җибәрү, алга таба күп фатирлы йортны карап тоту һәм Россия Федерациясе Торак
кодексының 123.1 статьясыннан кала һәм әлеге кагыйдә бозуларны бетерүнең срокларын
билгеләү;
14) әлеге статья һәм административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе
законнары белән билгеләнгән, торак-төзелеш кооперативы, аның вазыйфаи затларын
җаваплылыкка тарту өчен кирәкле чараларны күрү;
15) хокук саклау органнарына мәҗбүри таләпләрне бозу белән бәйле, җинаять
билгеләре буенча җинаять эшләре ачу турында мәсьәләләрне хәл итү өчен
материалларны җибәрергә;
16) Федераль законнар белән каралган башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру.
3.5.6. Административн процедура уздыру вакытында тикшерелә:
1) торак-төзелеш кооперативы әгъзалары саны;
төзелешендә торак-төзелеш кооперативы әгъзалары үзләренең шәхси акчасы белән
катнаша торган күпфатирлы йорт төзелешенә рөхсәт;
күпфатирлы йорт төзелеше өчен бирелгән җир кишәрлегенә торак-төзелеш
кооперативының хокуклары, шул исәптән җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документ
реквизитлары, җир кишәрлегенең милекчесе турында белешмәләр (торак-төзелеш
кооперативы җир кишәрлегенең милекчесе булып тормаган очракта), төзекләндерү
элементлары турында белешмәләр;
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төзелә торган күпфатирлы йортның урнашкан урыны һәм аның төзелешкә рөхсәт
бирүгә нигез булган проект документациясе нигезендә әзерләнгән тасвирламасы;
төзелә торган күпфатирлы йортта торак урыннар саны, проект документациясе
нигезендә мондый торак урыннарына техник сыйфатламаларны тасвирлау, шулай ук
проект документациясенә тиешле үзгәрешләр кертелгән очракта күрсәтелгән
мәгълүматларны үзгәртү;
төзелә торган күпфатирлы йортны эксплуатациягә тапшыруга рөхсәт алуның күздә
тотылган чоры;
кооператив уставы;
кооператив әгъзалары реестры.
2) Россия Федерациясе Торак кодексының 123.1 статьясы 3 бүлегендәге таләпләр
нигезендә кооператив әгъзалары реестрын алып бару.
3) Россия Федерациясе Торак кодексының 123.1 статьясы 2 һәм 4 бүлекләре
таләпләрен тоту.
4) Бер үк вакытта бердән дә артмаган катлар саны өчтән дә күп булмаган күп
фатирлы йортны төзүне тормышка ашыру буенча таләпләрне тоту.
Торак-төзелеш кооперативы әгъзалары реестрында булган мәгълүматлар, шулай ук
Россия Федерациясе Торак кодексының 123.1 статьясы белән каралган башка
мәгълүматларны вазыйфаи затлар торак-төзелеш кооперативлары дәүләт мәгълүмати
системасыннан ала алалар.
3.5.7. Планлы тикшерү уздыру өчен җирлек булып торак-төзелеш кооперативына
төзелеш өчен рөхсәт бирү датасыннан яисә төзелеш тормышка ашырыла торган Россия
Федерациясе субъекты территориясендә әлеге кооперативны ахыргы планлы тикшерү
уздырган датадан срогы чыгуы тора.
“Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлек объектлары үсеше турында”,
2007 ел, 24 нче июль, 209-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясы нигезендә кече
эшмәкәрлек субъектларына карый торган, алар турында мәгълүмат кече һәм урта
эшмәкәрлек субъектлары бердәм реестрына кертелгән юридик затлар, шәхси
эшмәкәрләргә карата, 2019 елның 1 нче гыйнварыннан 2020 елның 31 нче декабренә кадәр
планлы тикшерүләр уздырылмый, «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль
контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын
яклау турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның 26.2
статьясында күрсәтелгән очраклардан кала.
3.5.8. Торак-төзелеш кооперативы эшчәнлеген планнан тыш тикшерүне уздыру өчен
нигез булып тора:
1) торак-төзелеш кооперативына контрольдә тотучы орган тарафыннан бирелгән
Россия Федерациясе Торак кодексының 110 статьясы 3 бүлеге 2004 ел, 29 нчы декабрь,
188-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен кагыйдә бозуларны бетерү турында
күрсәтмәне үтәү срогы чыгу, алга таба күп фатирлы йортны карап тоту һәм Россия
Федерациясе Торак кодексының 123.1 статьясы, 2004 ел, 29 нчы декабрь, 188-ФЗ номерлы
Федераль законнан кала;
1.1) башкарма комитетка торак-төзелеш кооперативыннан хокукый статус, аерым
эшчәнлек төрләрен тормышка ашыру өчен хокук бирә торган махсус рөхсәт (лицензия) яки
башка юридик мөһим гамәлләр башкару өчен рөхсәт (килешү) бирү турында гариза килү,
әгәр дә торак-төзелеш кооперативын билгеле планнан тыш тикшерү уздыру, хокукый
статус, махсус рөхсәт (лицензия), рөхсәт (килешү) бирү кагыйдәләре белән каралган
булса;
2) башкарма комитетның вазыйфаи затының торак-төзелеш кооперативы белән
мөнәсәбәтләргә кермичә тикшерү уздыру буенча анализлау нәтиҗәләре буенча
чараларның нәтиҗәләрен дәлилләп тәкъдим итү, башкарма комитетка гражданнардан,
шул исәптән шәхси эшмәкәрләрдән, юридик затлардан килгән мөрәҗәгатьләрне һәм
гаризаларны, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан,
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массакүләм мәгълүмат чараларыннан килгән түбәндәге фактлар турында мәгълүматларны
карау яки алдан тикшерү:
а) гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнәтирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи
һәм мәдәни ядкәрләре), Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән, аеруча
кыйммәтле, шул исәптән уникаль музей предметлары һәм музей коллекцияләренә, шул
исәптән Россия Федерациясе Архив фондының аеруча кыйммәтле, уникаль
документларына, милли китапханә фонды составына керүче махсус тарихи, фәнни, мәдәни
әһәмияткә ия булган документлар өчен зыян килү куркынычы, дәүләтнең иминлеге, шулай
ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү мөмкинлеге;
б) гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнәтирә мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи
һәм мәдәни ядкәрләре), Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән, аеруча
кыйммәтле, шул исәптән уникаль музей предметлары һәм музей коллекцияләренә, шул
исәптән Россия Федерациясе Архив фондының аеруча кыйммәтле, уникаль
документларына, милли китапханә фонды составына керүче махсус тарихи, фәнни, мәдәни
әһәмияткә ия булган документлар өчен зыян килү, дәүләтнең иминлеге, шулай ук табигый
һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү;
2.1) торак-төзелеш кооперативы белән мөнәсәбәтләргә кермичә күп фатирлы
йортлар һәм (яки) башка күчемсез милек объектлары өлкәсендә дәүләт контроле
(күзәтчелеге) буенча чаралар уздырганда
«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм
муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның
хокукларын яклау турында» 2008 ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның
8.1 статьясы 1 һәм 2 бүлекләрендә күрсәтелгән, юридик затларның эшчәнлек
параметрларының туры килүен яки тайпылышларын ачыклау, башкарма комитет белән
расланган риск индикаторлары буенча, федераль дәүләт контроле (күзәтчелеге) төре
турында нигезләмәдә каралаган, планнан тыш тикшерү уздыру буенча нигез булып тора;
3) Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Хөкүмәте
йөкләмәләре һәм прокуратура органнарына кергән материаллар һәм мөрәҗәгатьләр
буенча, законнар үтәлешен тикшерү кысаларында планнан тыш тикшерү уздыру турында
прокурор таләбе буенча чыгарылган башкарма хакимият җитәкчесе (җитәкчесе
урынбасары) карары (административ регламентка 3 кушымта);
4) торак-төзелеш кооперативының күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка күчемсез
милек объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелеш катнашучыларының акчаларын
җәлеп итү белән бәйле эшчәнлекне тормышка ашыру өчен квартал саен хисабына һәм
проект декларациясенә анализ уздырганда, күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка
күчемсез милек объектларын төзү (булдыру) өчен өлешле төзелеш катнашу турында
законнар белән билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне бозу билгеләре ачыклану;
5) башкарма комитетка Россия Федерациясе Торак кодексының 110 статьясы 3
бүлеге 2004 ел, 29 нчы декабрь, 188-ФЗ номерлы Федераль законның, алга таба күп
фатирлы йортны карап тоту һәм Россия Федерациясе Торак кодексының 123.1 статьясы,
2004 ел, 29 нчы декабрь, 188-ФЗ номерлы Федераль законнан кала, таләпләрен бозу
очраклары турында гражданнардан, шул исәптән, шәхси эшмәкәрләрдән, юридик
затлардан мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле
үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан, “Интернет” мәгълүматтелекоммуникацияләр челтәреннән мәгълүматлар килү;
5.1) төзүченең проектны тормышка ашыру якынча графигыннан алты һәм аннан да
күбрәк айга тайпылуы;
6) прокуратура органнарына кергән материаллар һәм мөрәҗәгатьләр буенча,
законнар үтәлешен тикшерү кысаларында планнан тыш тикшерү уздыру турында прокурор
таләбе;
Регламентның 3.5.8 пункты 1,3,4,5,6 пунктчаларында күрсәтелгән нигезләр буенча
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урынга чыгып планнан тыш тикшерү башкарма комитет тарафыннан прокуратура
органнарын «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә
ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008
ел, 26 нчы декабрь, 294-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясы 12 бүлеге белән
билгеләнгән тәртиптә, хәбәргә куеп кичекмәстән уздырыла ала. Өлешле төзү өчен
гражданнарның акчаларын җәлеп итүче юридик затка андый тикшерү уздырылуы турында
алдан хәбәр итү рөхсәт ителми.
3.5.9. Планлы һәм планнан тыш төрдә административ процедураны уздыру тәртибе
административ регламентның 3.4 пункты белән билгеләнгән.
3.5.10. Башкарма комитет тарафыннан административ процедураны тормышка
ашыру нәтиҗәсе булып тикшерү Акты санала (административ регламентка 4 кушымта).
Торак-төзелеш кооперативы тарафыннан күрсәтмәдә билгеләгән чорда ачыкланган
бозуларны бетерү турында күрсәтмә үтәлмәгән очракта, шулай ук мондый бозулар торактөзелеш кооператив әгзаларының хокукларына һәм законлы мәнфәгатьләренә чын
куркыныч тудырганда, башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан, торак-төзелеш
кооперативы тиешле бозуларны бетергәнчегә кадәр кооперативның яңа әгъзаларын җәлеп
итү буенча торак-төзелеш кооперативы эшчәнлеген туктатып тору турында күрсәтмә
чыгарырга хокуклы. Аның күрсәтмәләре торак-төзелеш кооператив тарафыннан үтәлмәгән
очракта бу кооперативны ликвидацияләү турында таләп итеп судка мөрәҗәгать итәргә
хокуклы.
3.6. Төзүчеләр тарафыннан мәгълүматны ачу һәм урнаштыруга куелган таләпләрне
тикшерү;
3.6.1. Административ процедураларны үтәүне башлау өчен җирлек булып Дәүләт
теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча
идарәсеннән өлешле төзелештә катнашу беренче килешүен теркәү тора.
3.6.2. Административ процедураны тормышка ашыру буенча җаваплы затлар булып,
өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгечләре санала.
3.6.3. Административ процедура уздыру бердәм торак төзелеше мәгълүмати
системасында төзүче тарафыннан үз эшчәнлеге турында мәгълүмат урнаштыруны
тикшерү тора.
3.6.4. Тикшерелергә тиешле оешмалар исемлеге, башкарма комитет җитәкчесе
тарафыннан раслана торган еллык план нигезендә билгеләнә. Планга кертү өчен җирлек
булып төзүчегә төзелешкә рөхсәт бирү датасы бер елдан артып китсә, яисә проект
декларациясен ахыргы планлы тикшерү уздыру тәмамланган дата тора.
Төзүчеләр тарафыннан мәгълүматларны (проект декларациясен) ачу һәм
урнаштыруга билгеләнгән таләпләрне планнан тыш тикшерү уздыру өчен нигез булып,
башкарма комитетка гражданнардан, шул исәптән, шәхси эшмәкәрләрдән, юридик
затлардан мөрәҗәгатьләр һәм гаризалар, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле
үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан, “Интернет” мәгълүматтелекоммуникацияләр челтәреннән, шулай ук торак төзелеше бердәм мәгълүмат
системасыннан мәгълүматлар килү тора.
3.6.5. Тикшерү предметы булып, төзүче тарафыннан түбәндәге мәгълүматны
урнаштыру тәртибе һәм сроклары тора:
1) 214-ФЗ номерлы Федераль законның 20 статьясы 1 бълеге 4 пунктында
күрсәтелгән капиталь төзелеш объектларын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт;
2) төзүче тарафыннан эшкуарлык эшчәнлегенең гамәлгә ашырылуы турында соңгы
ел өчен аудитор бәяләмәсе (әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленә кадәр
алынган булса);
3) төзелешкә рөхсәт;
4) проект документациясенә экспертиза бәяләмәсе, әгәр мондый экспертизаның
үткәрелүе Россия Федерациясе законнары белщн билгеләнгән булса;
5) төзүченең җир кишәрлегенә хокукын раслаучы документлар;
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6) проект декларациясе;
7) төзүченең һәм проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә җавап бирүе турында
башкарма комитет бәяләмәсе;
8) өлешле төзелештә катнашу шартнамәсе проекты яисә төзүче тарафыннан
күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын төзү өчен
өлешле төзелештә катнашучылар акчасын җәлеп итү өчен кулланыла торган, 214-ФЗ
номерлы Федераль законда билгеләнгән кагыйдәләргә җавап бирә торган мондый
шартнамәләрнең проектлары;
9) төзүче тарафыннан компенсация фондына мәҗбүри күчерүләрне (кертемнәрне)
түләү турында мәгълүматлар (әгәр дә беренче өлешле төзелеш катнашучысы белән
өлешле төзелеш шартнамәсендә катнашу дәүләт теркәвенә “Гражданнар – өлешле
төзелештә катнашучыларның хокукларын яклау фонды” дәүләт теркәвен узган датадан соң
тәкъдим ителгән булса) яки 214-ФЗ номерлы Федераль законның 15.4 һәм 15.5 статьялары
таләпләре нигезендә, өлешле төзелештә катнашу шартнамәләре буенча өлешле
төзелештә катнашучыларның акчаларын җәлеп итү шартлары, андый чаралар эскроу
счетларында урнаштырылган очракта;
10) 214-ФЗ номерлы Федераль законның 12.1 статьясы 2 бүлеге нигезендә, өлешле
төзелештә катнашу килешүе буенча вазыйфалар үтәлешен тәэмин итүнең төзүче
тарафыннан сайланган ысуллары (әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленә
кадәр алынган булса);
11) 214-ФЗ номерлы Федераль законның 12.1 статьясы 3 бүлегендә каралган очракта
214-ФЗ номерлы Федераль законның 15.3 статьясы нигезендә төзүче белән төзелгән
җаваплылык алу (поручительство) килешүе (әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче
июленә кадәр алынган булса);
12) 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3статьясы 5 бүлегендә күрсәтелгән
документлар (әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленә кадәр алынган булса);
13) төзүче тарафыннан күп фатирлы йорт һәм (яки) башка күчемсез милек объекты
өлешле төзелешендә катнашучылар акчаларын җәлеп итеп төзелә (булдырыла) торган,
аларның хәзерге вакытта төзелеш (булдыру) халәтләрен күрсәтә торган фотографияләр;
14) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы;
15) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планында күрсәтелгән мәгълүмат нигезендә,
капиталь төзелеш объектының урнашу урынын күрсәтеп, аңа үтүче юлларны һәм
урыннарны, гавами сервитутлар эшен зоналары чикләрен, археологик байлык
объектларын күрсәтеп, башкарылган җир кишәрлеген планлы оештыру схемасы.
16) төзүченең үз чаралары размерын һәм финанс тотрыклылык нормативларын
исәпләү турында мәгълүмат булган документ;
17) “Бөлгенлеккә (банкротлыкка) төшү турында”, 2002 ел, 26 нчы октябрь, 127-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә, банкротлык турында эштә кулланыла торган
процедураларның берсен кертү турында мәгълүматлар;
18) шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында законнар нигезендә җибәрелгән капиталь
төзелеш объектларын реконструкцияләү, төзүнең башлануы турында хәбәрнамә;
19) төзүченең хисап счетын ачуы яки ябуы турында, әлеге счетның номерын,
вәкаләтле банкның исемен һәм аның идентификаторларын (салым түләүченең
идентификацион номеры, төп дәүләт теркәү номеры);
20) 214-ФЗ номерлы Федераль закон белән күздә тотылган башка мәгълүмат.
3.6.6. Проект декларациясен тикшерү вакытында билгеләнәләр:
проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 19,20,21 статьялары
таләпләренә туры килүе;
күздә тотылган үзгәрешләрне кертү тәртибен һәм срокларын тоту.
Өлешле төзелеш катнашучылар акчаларын җәлеп итеп төзелә (булдырыла) торган
һәрбер күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка төр күчемсез милек объектын бердәм торак
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төзелеше мәгълүмат системасында урнаштыру тәртибенә таләпләр Россия Федерациясе
төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы тарафыннан билгеләнә.
3.6.7. Регламентның 3.6.5 пунктында күрсәтелгән мәгълүмат, 214-ФЗ номерлы
Федераль законның 23.3 статьясында күрсәтелгән торак төзелеше бердәм мәгълүмат
системасында, башкарма комитеттан төзүченең һәм проект декларациясенең 214-ФЗ
номерлы Федераль законның 3 статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьяларында күрсәтелгән
таләпләргә туры килүе турында бәяләмә алганнан соң, 5 эш көне дәвамында
урнаштырылырга тиеш. Регламентның 3.6.5 пункты 13 пунктчасында күрсәтелгән
фотосурәтләр күрсәтелгән системада ай саен урнаштырылырга тиешле.
Регламентның 3.6.5 пункты 16 пунктчасында күрсәтелгән мәгълүматлар, 214-ФЗ
номерлы Федераль законның 3 статьясы 5 бүлеге белән күздә тотылган тәртиптә, төзүче
тарафыннан күрсәтелгән системада квартал саен, мәгълүмат урнашытыру белән бергә
урнаштырылырга тиешле.
3.6.8. Регламентның 3.6.5 пунктында күрсәтелгән мәгълүматлар һәм документларга
кертелгән үзгәрешләр, торак төзелеше бердәм мәгълүмат системасында әлеге үзгәрешләр
кертелгән көннән 1 эш көне дәвамында кертелергә тиешле.
3.6.9. Административ процедураны үтәүнең максималь срогы 3 (өч) эш көнен тәшкил
итә.
3.6.10. Административ процедураны тормышка ашыру нәтиҗәсе булып тикшерү
Акты санала (административ регламентка 4 кушымта).
3.6.11. Административ җаваплылык каралган закон бозулар ачыкланган очракта,
тикшерү акты прокуратурага бирелә.
3.7. Төзүченең һәм проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьяларында күрсәтелгән таләпләргә туры килүе турында
бәяләмә бирү (алга таба - бәяләмә);
3.7.1. Административ процедераны үтәүне башлау өчен нигез булып, төзүченең
проект декларациясе турында гариза дәүләт контроле (күзәтчелеге) органына керүе
санала.
3.7.2. Проект декларациясенең электрон формасын “Интернет” мәгълүматтелекоммуникацияләр челтәрендә торак төзелеше бердәм мәгълүмат системасы
сайтында тутыруның техник мөмкинлеген тәэмин иткәнчегә кадәр, төзүче 214-ФЗ номерлы
Федераль законның 19 статьясы 2 бүлеге нигезендә, проект декларацияcен Россия
Төзелеш министрлыгының 2016 ел, 22 нче декабрь, 996/пр номерлы боерыгы белән
расланган формада башкарма комитетка җибәрә.
Проект декларациясе бергә теркәп җибәрелә торган хат (гариза) белән почта белән,
башкарма комитетның электрон почтасына яки курьер хезмәте белән җибәрелә ала. Бергә
беркетелеп җибәрелә торган хатта төзүче белән элемтәгә керү (фамилиясе, исеме,
әтисенең исеме, хәбәрләшү өчен телефоннар һәм e-mail) һәм бәяләмә алу юллары
күрсәтелә.
Төзүче проект декларациясе белән бергә 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясы 2 бүлеге 1, 7 һәм 8 пунктларында күрсәтелгән документларны бирергә хокуклы.
Төзүче проект декларациясе белән бергә башкарма комитетка административ
регламентның 5 кушымтасында күрсәтелгән исемлек буенча документларны тәкъдим итә.
3.7.3. Администртив регламентның 3.7.2 пунктчаларында күрсәтелгән документлар,
электрон документлар әйләнеше системасында теркәләләр һәм башкарма комитет
җитәкчесе (җитәкче урынбасары) тарафыннан өлешле төзелеш өлкәсендә дәүләт
контроле (күзәтчелеге) белгечләре үтәлешенә җибәреләләр.
3.7.4. Административ процедураны тормышка ашыру буенча җаваплы вазыйфаи
затлар булып, өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгечләре санала.
3.7.5. Административ процедураны тормышка ашырган вакытта 214-ФЗ номерлы
Федераль законның 3 статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьяларында күрсәтелгән таләпләргә
туры килүен тикшерү тора.
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3.7.6. Бәяләмә проектын әзерләү өчен җаваплы булган белгеч, 5 календарь көн
дәвамында тиешле соратуларны җибәрә, шул исәптән, ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлек тәртибендә:
Россия Федераль салым хезмәтенә – төзүче тарафыннан 214-ФЗ номерлы Федераль
законның 3 статьясы 2 бүлеге, 7, 8 статьяларында күрсәтелгән таләпләрне үтәвен
контрольдә тотуны тормышка ашыру өчен кирәкле документлар һәм мәгълүматлар алу
өчен;
Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгына - төзүче тарафыннан 214-ФЗ
номерлы Федераль законның 3 статьясы 2 бүлеге, 8 статьяларында күрсәтелгән
таләпләрне үтәвен контрольдә тотуны тормышка ашыру өчен кирәкле документлар һәм
мәгълүматлар алу өчен;
3.7.7. Бәяләмә проектын әзерләү өчен җаваплы булган белгеч, 10 календарь көн
эчендә төзүче – юридик зат турында мәгълүмат ала:
egrul.nalog.ru - Россия Федераль салым хезмәте сайтында – бетерү процедурасы
булуы (булмавы) турында;
kad.arbitr.ru - Россия Федерациясе Арбитраж суды сайтында административ җәза
чарасы сыйфатында аның эшчәнлеген туктату турында, бөлгенлеккә төшү турында
процедураларның берсен кертү турында карар булуы (булмавы) турында;
old.zakupki.gov.ru – сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасы сайтында
– “Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып
алулар турында”, 2011 ел, 18 нче июль, 223-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә алып
барыла торган эшенә игътибарсыз караучы тәэмин итүчеләр реестрында мәгълүматның
булуы (булмавы);
rnp.fas.gov.ru – Россия Монополиягә каршы федераль хезмәте сайтында - “Дәүләт
һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне
сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында” 2013 ел, 5 нче апрель, 44-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә алып барыла торган, эшенә игътибарсыз караучы тәэмин
итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) реестрында мәгълүматның булуы (булмавы);
torgi.gov.ru – сатулар уздыру турында мәгълүматны урнаштыру өчен Россия
Федерациясе сайтында – җир кишәрлеген сату буенча, яисә җир кишәрлегенә аренда
шартнамәсе төзү хокукына аукцион уздыру буенча аукционда намуссыз катнашучылар
реестрында мәгълүматның булуы (булмавы).
Өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгече административ
регламентның 3.7.6 һәм 3.7.7 пукнтларында күрсәтелгән документларны алганнан соң:
башкарма хакимият органнарыннан алган документларны карау һәм анализлауны
тормышка ашыра, шул исәптән ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында;
гомуми кулланылышта булган сайтларны куллану нәтиҗәсендә алынган
документларны карау һәм анализлауны тормышка ашыра;
гариза бирүченең проект декларациясендә булган мәгълүматларының 214-ФЗ
номерлы Федераль законның 20 һәм 21 статьяларында күрсәтелгән таләпләргә туры килүкилмәү фактларын билгели;
гариза бирүченең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясы 2 бүлегендә
күрсәтелгән таләпләргә туры килү-килмәү фактларын билгели;
Электрон документ әйләнеше системасында төзүченең һәм проект декларациясенең
214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьяларында
күрсәтелгән таләпләргә туры килүе турында Регламентның 6 кушымтасы нигезендә,
бәяләмә проектын әзерли. Бәяләмә бирүдән баш тарту өчен нигез булган очракта, бәяләмә
бирүдән баш тарту бирү турында карар белән хат проектын әзерли.
3.7.8. Бәяләмә бирүне туктатып тору өчен нигез булып, башкарма хакимият
органнарында һәм оешмаларында, закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә башкарма
комитет тарафыннан соратылган докментлар һәм мәгълүматларның булмавы һәм гариза
бирүчедән өстәмә документлар сорату кирәклеге тора.
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Административ регламентның 3.7.8. пункты белән каралган дәүләт хезмәтен
күрсәтүне туктатып тору өчен нигез ачыкланган очракта, өлешле төзелеш өлкәсендә
башкарма комитет белгече электрон документ әйләнеше системасында бәяләмә бирүне
туктатып тору турында карар белән хат проектын әзерли һәм җитәкче урынбасары на
килештерүгә һәм башкарма комитет җитәкчесенә имзалауга җибәрә.
Бәяләмә бирүне туктатып тору өчен булган сәбәпләрне бетергәннән соң, өлешле
төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгече электрон документ әйләнеше
системасында бәяләмә бирүне кабаттан булдыру турында карар белән хат проектын
әзерли һәм җитәкче урынбасары на килештерүгә һәм башкарма комитет җитәкчесенә
имзалауга җибәрә. Башкарма комитет җитәкчесе бәяләмә бирүне туктатып тору/кабаттан
булдыру турында карар белән хат проектын алган көннән соң, икенче көннән дә соңга
калмыйча аны имзалый. Имзаланган документлар хатны теркәү өчен, хатларны теркәүне
тормышка ашыручы (алга таба – гомуми бүлек белгече) Биектау муниципаль районы
белгеченә җибәрелә.
Гомуми бүлек белгече гариза бирүчегә, билгеләнгән тәртиптә башкарма комитет
җитәкчесе белән имзаланган бәяләмә бирүне туктатып тору/кабаттан булдыру турында
карар белән хат проектын, хат имзаланганнан соң, икенче көннән дә соңга калмыйча,
җибәрүне тәэмин итә.
Билгеле бәяләмәне бирүдә төзүченең һәм (яки) проект декларациясенең
билгеләнгән тәртипләргә туры килмәве ачыкланган очракта кире кагыла. Башка төр
нигезләр буенча бәяләмәне бирүдән баш тарту рөхсәт ителми.
Процедураның нәтиҗәсе: имзаланган бәяләмә яки теркәлүгә җибәрелгән
дәлилләнгән кире кагу.
Өлешле төзелеш өлкәсендә башкарма комитет белгече:
гомуми бүлек белгеченнән теркәлгән бәяләмәне ала (бәяләмә бирүдә кире кагу
туырнда);
гариза бирүчегә (аның вәкиленә) беркетелгән хатта күрсәтелгән элемтә ысулы
белән, бәяләмә бирү нәтиҗәләре турында, рәсмиләштерелгән бәяләмәне бирү яки
бәяләмә бирүдән кире кагу турында хатны бирү датасы һәм вакыты турында хәбәр бирә;
Гариза бирүчегә (аның вәкиленә) рәсмиләштерелгән бәяләмәне алу турында тамга
куйдырып яки кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, бәяләмә бирүне кире кагу турында хат бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнән торган процедуралар, гариза бирүче килгән көнне
тормышка ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: бәяләмә бирү турында бирелгән бәяләмә яки кире кагу
турында зат.
3.7.9. Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча идарәсеннән сорату килгән очракта бәяләмә (дәлилләнгән кире кагу)
сорату алынган көннән башлап, ике эш көненнән дә артмаган вакытта тәкъдим ителә.
4. Дәүләт функциясенең үтәлүен контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1. Башкарма комитет вазыйфаи затлары тарафыннан дәүләт функциясен үтәүгә
таләпләрне билгеләүче Регламент нигезләмәләре һәм хокукый актларны үтәү һәм тоту
буенча агымдагы контроль, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итү Татарстан
Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык, Татарстан
Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе һәм алар тарафыннан вәкаләтләр
бирелгән вазыйфаи затлар тарафыннан тормышка ашырыла.
4.2. Дәүләт функциясен үтәүгә карата агымлагы контроль, башкарма комитетның
вазыйфаи затлары кабул итә торган карарлар һәм гамәлләрне планлы һәм планнан тыш
тикшерү юлы белән тормышка ашырыла.
4.3. Контроль нәтиҗәләре буенча гаепле вазыйфаи затларны җаваплылыкка тарту
Россия Федерациясе законнары нигезендә тормышка ашырыла.
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5. Башкарма комитетның, шулай ук вазыйфаи затларның карарларына һәм
гамәлләренә (гамьсезлекләренә) судка кадәр (судтан тыш) шикаять итү тәртибе
5.1. Башкарма комитет вазыйфаи затларының дәүләт функциясен үтәгән вакытта
кабул ителгән карарлары һәм гамәлләре (гамьсезлекләре) судка кадәр (судтан тыш)
тәртиптә шикаятьне язма формада яки электрон документ формасында җибәрү юлы белән,
шулай ук телдән (шәхси кабул итү вакытында) шикаять ителергә мөмкин.
Гариза бирүче язмача формада җибәрелгән үз шикаятендә, мәҗбүри рәвештә
язмача мөрәҗәгать җибәрелә торган дәүләт функциясен үтәүче органның исемен яки
дәүләт функциясен үтәүче органның вазыйфаи затының фамилиясе, исемен, әтисенең
исемен яки билгеле затның вазыйфасын күрсәтә, шулай ук үз фамилиясен, исемен,
әтисенең исемен (ахыргысы булган очракта), җавап җибәрелергә тиешле почта адресын,
шикаятьең эчтәлеген яза, шәхси имзасын һәм датаны куя.
Башкарма комитетка электрон документ формасында килгән шикаять, “Россия
Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында”, 2006 ел, 2 нче
май, 59-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән тәртиптә карала. Шикаятьтә
гариза бирүче үзенең фамилиясен, исемен, әтисенең исемен (ахыргысы булган очракта),
җавап җибәрелергә тиешле электрон почта адресын күрсәтә. Гариза бирүче әлеге
шикаятькә кирәкле документлар һәм материалларны электрон формада беркетергә
хокуклы.
Үз дәлилләрен расларга кирәк булган очракта, гариза бирүче шикаятькә (дәгъвага)
документларны һәм материалларны яисә аларның күчермәләре беркетелә.
5.2. Шикаятьтә мөрәҗәгать җибәргән гражданинның фамилиясе, яки җавап
җибәрелергә тиешле почта (электрон) адресы күрсәтелмәгән очракта, шикаять буенча
җавап бирелми.
Суд карарына шикаять белдерелә торган шикаять, теркәлгән соң 7 көн дәвамында
шикаятьне җибәргән гражданинга, әлеге суд карарына шикаять беледерү тәртибен
аңлатып кире кайтарыла.
Әгәр дә шикаять текстын укырга мөмкин булмаса шикаятькә җавап бирелми, һәм ул
аларның компетенцияләре чикләрендә, дәүләт органына, җирле үзидарә органына яки
вазыйфаи затка каралу өчен җибәрелми, бу хакта шикаять теркәлгәннән көннән башлап 7
көн дәвамында гражданинга хәбәр ителә.
5.3. Судка кадәр (судтан тыш) шикаять итү процедурасын башлау өчен нигез булып
гариза бирүче тарафыннан язма формада кәгазьдә, электрон формада яки шәхсән үзе
мөрәҗәгать итү тора.
Шикаять почта аша, «Интернет» челтәрен, Биектау муниципаль районы рәсми сайты
аша, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталын кулланып
җибәрелергә, шулай ук башкарма комитет вазыйфаи затлары тарафыннан гариза
бирүчене шәхси кабул иткәндә кабул ителергә мөмкин.
5.4. Шикаять карала:
башкарма комитет хезмәткәрләре тарафыннан кабул ителгән карарларга –
теркәлгән көннән башлап 30 календарь көн эчендә;
административ хокук бозулар турында эшләр буенча карарга – 10 календарь көн.
5.5. Шикаятьне карау нәтиҗәләре турында җавап, электрон почта адресы аша
башкарма комитетка кергән мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән электрон документ формасында
электрон почта адресы аша, һәм язмача формада башкарма комитетка кергән
мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән язмачча формада почта адресы буенча җибәрелә. Моңа өстәп,
башкарма комитетка кергән мөрәҗәгать ачыкланмаган затлар даирәсе мәнфәгатьләренә
кагыла торган тәкъдимнәр, гариза яки шикаятьләрне үз эченә алса, аерым алганда,
ачыкланмаган затлар даирәсенә карата чыгарылган суд карарына шикаять белдерелсә,
шул исәптән, суд карарына шикаять белдерү тәртибен аңлатып, “Россия Федерациясе
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гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында”, 2006 ел, 2 нче май, 59-ФЗ
номерлы Федераль законның 6 статьясы 2 бүлеге таләпләрен тотып дәүләт органы яки
җирле үзидарә органының рәсми сайтында “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацияләр
челтәрендәурнаштырылырга мөмкин.
5.6.
Кызыксынган затлар, дәүләт функцияләрен үтәү барышында дәүләт
функциясен үтәүче башкарма комитетның, аның хезмәткәрләренең гамәлләренә һәм
гамьсезлекләренә, Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән тәртиптә, кабул
ителгән карарларга шикаять белдерергә хокуклы.
5.7. Шушы Регламентта җайга салынмый торган мәсьәләләр Россия Федерациясе
законнары нигезендә хәл ителә.
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1 нче кушымта
Биектау муниципаль районы
башкарма
комитеты тарафыннан күп фатирлы йортлар
һәм
(яисә)
башка
күчемсез
милек
объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт
контролен тормышка ашыру буенча дәүләт

вәкаләтләрен гамәлгә
ашыру
Административ регламентка

буенча

Күп фатирлы йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек объектларын өлешле төзү өлкәсендә контрольне тормышка ашыру буенча дәүләт
вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда гамәлләренең эзлеклелеге
блок-схемасы
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│
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│
│
│
┌───────▼───────┐
┌─────▼──────┐
┌─────▼─────┐
┌─────▼─────┐
│ проект
│
│ төзүченең │
│Соратулар │
│ Сайтларда │
│декларациясенең│
│214-ФЗ но- │
│ җибәрү
│
│мәгълүмат- │
│ 214-ФЗ номерлы│
│ мерлы
│
│
│
│лар тикшерү│
│ Федераль
│
│Федераль
│
└─────┬─────┘
└─────┬─────┘
│законның 20 һәм│
│ законның
│
│
│
│21 ст. таләп- │
│3ст.2 б.нә │
│
│
│ләренә туры
│
│ туры килүен│
▼
│
│килүен тикшерү │
│ тикшерү
│
┌────────┐
│
└───────────┬───┘
└─────┬──────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┌▼──┐
│
┌──────┴───────┐
│
│
│РФ │
│
│egrul.nalog.ru│
│
│
│ЭЭБ│ ┌───▼────┐ └──────┬───────┘
│
│
└┬──┘ │Россия │
│
│
│
│
│ ФНХ
│
│
│
│
│
│ (ике │
│
│
│
│
│сорату) │
│
│
│
│
└─┬──────┘
│
│
│
│
│
▼

│
│
│
│
▼

│
│
│
│
▼

│
│
│
│
│
┌──────┴──────┐
│ ┌─────┐│kad.arbitr.ru│
▼ ▼
│└──────┬──────┘
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│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
┌──▼──▼───────┐
│ Билгеләнгән│
│
сроклар
│
│буенча
│
│
саклау
│
└─────────────┘

│
│
│
│
│
│
┌─────────▼─────────┐
┌───────────▼────────────┐
│Административ
│
│ Ачыкланган кагыйдә
│
│ кагыйдә бозулар
│
│бозуларны бетерү өчен
│
│билгеләрен ачыклау │
│күрсәтмәләрне җибәрү
│
└────────┬──────▲───┘
└───────────┬────────────┘
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┌──────┴────▼─────────────┐
│
│Җибәрелгән күрсәтмәләрнең│
┌───────▼────────┐
│үтәлешен контрольдә тоту.│
│Тикшерү актларын│
└─────────────────────────┘
│һәм материалла- │
│рын прокуратура-│
│
га җибәрү
│
└────────────────┘

─┬───────────────────────┬──────────
│
│
│
│
┌────────▼──────────┐
┌────────▼──────────┐
│
төзүченең һәм
│
│ төзүченең һәм
│
│ проект декларация-│
│проект декларация- │
│сенең 214-ФЗ
│
│214-ФЗ номерлы
│
│номерлы Федераль
│
│Федераль законның │
│законның 3 ст. 2б. │
│3 ст. 2б. 20 һәм
│
│20 һәм 21 ст.
│
│21 ст. белән
│
│ белән билгеләнгән │
│билгеләнгән
│
│ таләпләренә туры │
│таләпләрен туры
│
│килүе
│
│
килүе
│
└────────┬──────────┘
└────────┬──────────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┌────────▼──────────┐
┌──────▼───────┐
│
214-ФЗ номерлы │
│Бәяләмә бирүдә│
│ Федераль законның│
│дәлилләнгән
│
│
3 ст.2 б. 20 ст.│
│ баш тарту
│
│
һәм 21 ст.
│
└──────┬───────┘
│
таләпләренә
│
│
│ төзүченең һәм
│
│
│проект декларация- │
│
│сенең туры килү
│
│
│турында бәяләмә
│
│
│
│
│
└────────┬──────────┘
│
▼──────┬────────────┬───▼
┌────▼─────┐ ┌───▼───┐
│төзүче
│ │МӨбуен-│
└──────────┘ │ча УФРС│

│
│
│
│
│
│
│┌──────┴───────┐
││rnp.fas.gov.ru│
│└──────┬───────┘
│
│
│
│
│┌──────┴─────┐
││torgi.gov.ru│
│└──────┬─────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│┌──────┴─────┐
└┤old.zakupki.│
│
gov.ru
│
└────────────┘

2 нче кушымта
Биектау муниципаль районы
башкарма
комитеты тарафыннан күп фатирлы йортлар
һәм
(яисә)
башка
күчемсез
милек
объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт
контролен тормышка ашыру буенча дәүләт
вәкаләтләрен
гамәлгә
ашыру
буенча
Административ регламентка

Күп фатирлы йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек объектларын өлешле төзү
(булдыру) өчен өлешле төзү катнашучыларының акчаларын җәлеп итү белән бәйле
эшчәнлекне тормышка ашыру турында хисап, шул исәптән 20___ ел (1) ____
кварталы өчен төзелеш проектларын тормышка ашыруның якынча графикларын
һәм килешүләрен, төзелеш проектын җыелма туплау ведомосте буенча үз
йөкләмәләрен башкару буенча хисап
I. Күп фатирлы йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек объектларын өлешле
төзү (булдыру) өчен өлешле төзү катнашучыларының акчаларын җәлеп итү белән
бәйле эшчәнлекне тормышка ашыра торган төзүче турында мәгълүматлар

1 Фирма исеме (исеме)(2)
2 Кыскартылган фирма исеме (исеме)(3)
3 Урнашкан урыны
4 Төзелеш проекты кысаларында төзелә торган капиталь төзелеш
объектларының урнашкан урыны (4)
5 Бер генә кеше идарә итү торган башкарма органы(5)
6 Төп дәүләт теркәү номеры (ОГРН)
7 Дәүләт теркәве датасы
8 Салым түләүченең идентификацион номеры (алга таба - ИНН)
__________________
(1) Хисапны төзегән вакытта форма белән каралган мәгълүматлар булмаган очракта,
билгеле графада сызык куела. Хисапның һәрбер битенә виза куела һәм төзүченең
вәкаләтле заты тарафыннан имзалана.
(2) Рус телендә оештыру-хокукый формасын күрсәтеп тутырыла.
(3) Булган очракта рус телендә оештыру-хокукый формасын күрсәтеп тутырыла.
Төзүченең кыскартылган фирма исеме (исеме) булмаган очракта, сызык куела.
(4) Проект декларациясенең 9 бүлеге мәгълүматлары нигезендә, төзөлешкә рәхсәт
бирелгән һәрбер күчемсез милек объекты буенча, Россия Федерациясе Төзелеш һәм
торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының “Проект декларациясенең формасын раслау
турында”, 2016 ел, 20 нче декабрь, 996/пр номерлы боерыгы белән расланган (Россия
Федерациясе Юстиция министрлыгы тарафыннан 2016 ел, 30 нчы декабрь, 45091 теркәү
номеры белән теркәлгән) формада төзүче тарафыннан аерым тутырыла.
(5) Төзүченең бер генә кеше идарә итә торган башкарма органы функциясен үтәүче
оешманың фирма исеме (исеме), яки мондый функцияләрне башкаручы физик затның
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фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (ахыргысы – булган очракта) күрсәтелә.
____________________ _______________ _______________________________
(вазыйфа исеме) (имза) фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (ахыргысы – булган
очракта)
М.У. (мөһер булган очракта)
"____" _____________________ 20____ ел
II. Төзүче тарафыннан өлешле төзү катнашучыларының акчаларын җәлеп итеп
төзелә (булдырыла) торган күп фатирлы йортлар һәм (яисә) башка күчемсез милек
объектлары турында мәгълүматлар (6)

1

2

3

1 Күчемсез милек объекты исеме(7)
2 Күчемсез милек объектыныж урнашкан урыны
(төзелеш адресы)
3 Күчемсез милек объектын төзү (булдыру) өчен
бирелгән җир кишәрлегенә хокук турында мәгълүмат:

Х

3.1 җир кишәрлегенң кадастр (шартлы) номеры
3.2 хокук төре (шәхси милек, аренда, субаренда, вакыты
чиксез куллану)
3.3 аренда шартнамәсенең датасы, номеры, аның
гамәлдәге периоды
3.4 күчемсез милек бердәм дәүләт реестрында җир
кишәрлегенә хокук теркәве турында язманың датасы
һәм номеры
4 Төзелешкә рөхсәт бирү турында мәгълүмат:
4.1 төзелешкә рөхсәт бирү номеры һәм аны бирү датасы
4.2 төзелешкә рөхсәт биргән орган (оешма) исеме
4.3 төзелешкә беренче рөхсәт бирү срогы (8)
4.4 төзелешкә рөхсәт бирүгә үзгәрешләр кертү датасы,
кертелгән үзгәрешләрнең кыскача тасвирламасы
4.5 төзелешкә рөхсәт срогын озынайту турында
мәгълүмат, төзелешкә яңа рөхсәт бирү срогы
5 Өлешле төзелештә катнашу шартнамәләре төзелергә
мөмкин булган күчемсез милек объекты составында
мөстәкыйль өлешләрнең гомуми саны

Х
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5.1 торак биналар
5.2 торак булмаган биналар
5.3 машина урыны
6 Өлешле төзелеш турында закон таләпләренә
төзүченең һәм проект декларациясенең туры килүе
турында бәяләмә алу датасына, проект
декларациясендә күрсәтелгән күчемсез милек
объектын төзүгә (булдыруга) планлаштырылган бәя
(млн.сум)
_____________________________________
(6) Төзелешкә рөхсәт бирелгән һәрбер күчемсез милек объекты буенча аерым, үсә
баручы нәтиҗә белән, төзүче тарафыннан беренче өлешле төзү катнашучысы белән
шартнамә төзелгән кварталдан башлап, өлешле төзү катнашучысының ахыргы
шартнамәсе буенча үз йөкләмәләре үтәлгән кварталга кадәр тутырыла. Күчемсез милек
объектлары төзелешенә (булдыруга) төзүче белән җәлеп ителгән кредит (заем) чаралары
турында мәгълүматлар бары тик “Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек
объектларын өлешләп төзүдә катнашуы һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару
актларына үзгәрешләр кертү турында” 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль
законның 1-3 статьяларында күрсәтелгән (Россия Федерациясе законнар Җыелмасы, 2005,
N 1, ст. 40; 2018, N 31, ст. 4861) (алга таба – өлешле төзелеш турында Закон), залогка
алынган милек буенча гына тәкъдим ителәләр.
(7) Төзелешкә рөхсәт нигезендә күрсәтелә.
(8) Төзелешкә рөхсәтнеңаңа үзгәрешләр керткәнче гамәлдәге вакыты күрсәтелә.

1

2

7

Хисап периодына төзелешнең проект бәясе үзгәрүе (млн.сум)

8

Хисап датасына төзелешнең проект бәясе (млн.сум)

9

Хисап датасына төзелешнең проектын тормышка ашыру
буенча төзүче күтәргән факттагы чыгымнар (млн.сум),
шулардан:

9.1 төзелешнең гомуми факттагы бәясе (млн. сум)(9)
9.2 подрядчыларга һәм тәэмин итүчеләргә бирелгән авансларның
күләмнәре (млн. сум)(10)
9.3 төзүче хезмәтләрен төләү өчен акчаларның күләме
(млн. сум)(11)
10 Күчемсез милек объектын төзүгә (булдыруга) җәлеп ителгән
кредит (заем) чаралары турында мәгълүмат
10.1 күчемсез милек объекты төзелеше (булдыру) өчен кредит

3
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(заем) чаралары тәкъдим иткән кредит оешмасының исеме,
ИННы
10.2 кредит (заем) чараларының гомуми күләме (млн. сум)
10.3 өлешле төзелешнең беренче катнашучысы белән шартнамә
төзегәнчегә кадәр, төзүче тарафыннан җәлеп ителгән кредит
(заем) чараларының күләме (млн. сум)
10.4 төзүче тарафыннан өлешле төзелешнең беренче
катнашучысы белән килешү төзегәннән соң җәлеп ителгән
кредит (заем) чараларының күләме (млн. сум)
10.5 максатчан заем биргән төп җәмгыятьнең исеме, ИННы
10.6 заем чараларының гомуми күләме (млн.сум)
11 Күчемсез милек объекты төзүгә (булдыруга) өлешле төзү
катнашучыларының җәлеп ителгән акчалары күләме турында
мәгълүмат
11.1 Хисап чорының беренче календарь датасына өлешле төзүдә
катнашу шартнамәләре буенча төзүче тарафыннан өлешеле
төзү катнашучыларынна җәлеп иткән акча күләме (млн.сум)
11.2 хисап периодында өлешле төзү катнашучыларыннан җәлеп
ителгән акча күләме (млн.сум)
11.3 күчемсез милек объектын төзүгә (булдыруга) төзүче
тарафыннан өлешле төзү катнашучыларының җәлеп ителгән
акчаларының гомуми суммасы (млн.сум)
11.4 хисап чорында төзүче тарафыннан максатчан билгеләнештә
кулланылган өлешле төзү катнашучылары акчаларының
гомуми суммасы (млн.сум) (12)
11.5 хисап чорында шартнамәләрне өзү белән бәйле рәвештә,
өлешле төзү катнашучыларына кайтарылган акчаларның
суммасы (млн.сум)
11.6 хисап периодының ахыргы календарь датасына өлешле төзү
катнашучыларының акчалары суммасы (13)
________________________________
(9) Төзүче тарафыннан эшләнгән эшләр, алынган материаллар һәм хезмәтләр, шулай
ук төзелеш проектын тормышка ашыру өчен бирелгән аванслар өчен фактта түләнелгән
акчаларның күләме күрсәтелә.
(10) Хисап периодының ахыргы календарь датасына төзелеш эшләре алып бару
буенча функцияләрне, төзелеш проектын тормышка ашыру максатында товар-матди
байлыкларны сатып алучы һәм хезмәтләр күрсәтү заказчысы функцияләрен мөстәкыйль
рәвештә тормышка ашырган очракта күрсәтелә.
(11) Проект декларациясендә күрсәтелгән күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка
күчемсез милек объектлары төзелеше (булдыру) өчен планлаштырылган бәясеннән төзүче
хезмәтләрен түләү өчен акчаларның күләме, 2018 елның 1 нче июленә кадәр алынган
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төзелешкә рөхсәт алынган төзелеш проектын тормышка ашыручы төзүче тарафынаннан
күрсәтелә. Башка очракта төзүченең аның эшчәнлеген тормышка ашыруга чыгымнар
күләме күрсәтелә (административ һәм гомумхуҗалык чыгымнары). Хисап периодының
ахыргы календарь датасына күрсәтелә.
(12) Өлешле төзелеш турында Законның 18 статьясы 1 бүлеге нигезендә.
(13) 12.4 һәм 12.5 графаларындагы күрсәткечләренең суммаларын алганнан соң, 12.1
һәм 12.2 графаларының суммалары күрсәтелә.

1

2

12 Күчемсез милек объекты буенча өлешле төзелештә катнашу
буенча төзелгән килешүтурында мәгълүмат (алга таба - килешү):

3
Х

12.1 беренче килешүне төзү датасы
12.2 хисап периодында төзелгән килешүләр саны
12.3 хисап периодында өзелгән килешүләр саны
12.4 хисап периодының ахыргы календарь датасына гамәлдә булган
килешүләр саны
12.5 өлешле төзелеш объектлары саны – хисап периодының ахыргы
датасына килешүләр гамәлдә булган торак биналар
12.6 өлешле төзелеш объектлары саны – хисап периодының ахыргы
датасына килешүләр гамәлдә булган торак булмаган биналар
12.7 Килешүләр буенча йөкләмәләрнең гомуми суммасы (млн.сум)
13 Төзүчеләр тарафыннан килешүләрне үтәү турында мәгълүмат(14):

Х

13.1 Төзүчеләр тарафыннан үтәлгән килешүләр саны(15)
13.2 Төзүчеләр тарафыннан үтәлмәгән килешүләр саны
13.3 Төзүчеләр тарафыннан килешүләр буенча үтәлмәгән
йөкләмәләрнең гомуми саны (млн.сум)
14 Өлешеле төзелеш катнашучыларына өлешле төзелеш
объекталарын тапшыруның ниятләгән вакыты(16)
15 Төзелеш тәмамланган күчемсез милек объектын эксплуатациягә
кертүгә рөхсәт турында мәгълүмат:
15.1 Күчемсез милек объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәтнең
номеры, бирү датасы
15.2 Күчемсез милек объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт биргән
орган (оешмалар) исеме

Х
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16 Иминият килешүе турында мәгълүматлар(17):

Х

16.1 Оешманың исеме (кыскартылган исеме), урнашкан урыны, ИННы
16.2 Иминият килешүенең датасы һәм номеры
16.3 Иминият килешүенең гамәлдә булу срогы, аны озайткан очракта,
иминият килешүенең гамәлдә булуның яңа срогы
17 Җаваплылыкны үз өстенә алу (поручитель) килешүе турында
мәгълүматлар:

Х

17.1 Җаваплылыкны үз өстенә алучының (поручительнең) исеме
(кыскартылган исеме), урнашкан урыны, ИННы
17.2 Җаваплылыкны үз өстенә алу (поручитель) килешүенең датасы һәм
номеры
17.3 Җаваплылыкны үз өстенә алу (поручитель) килешүенең гамәлдә
булу срогы, аны озайткан очракта, җаваплылыкны үз өстенә алу
(поручитель) килешүенең гамәлдә булуның яңа срогы
18 Компенсация фондына түләүләү (кертемнәр) түләү буенча
йөкләмәләрне үтәү турында мәгълүматлар(18)
18.1 “Өлешле төзелеш граждан-катнашучыларының хокукларын яклау
фонды” гавами-хокук компаниясе компенсацион фондына
түләнелгән төзүченең компенсация фондына мәҗбүри түләүләр
(кертемнәр) суммасы (млн.сум)
18.2 “Өлешле төзелеш граждан-катнашучыларының хокукларын яклау
фонды” гавами-хокук компаниясе номиналь фондына кертелгн
төзүченең мәҗбүри түләүләр (кертемнәр) суммасы (млн.сум)
___________________
(14) Әлеге бүлекнең 9 графасында күрсәтелгән мәгълүматны күздә тотып тутырыла.
(15) Өлешле төзелеш турында законның 12 статьясы 1 бүлеге нигезендә төзүченең
йөкләмәләре якларның өлешле төзелештә катнашу өлешле төзелеш объектын тапшыру
турында тапшыру актын яки башка документ килешүен имзалаган вакыттан үтәлгән дип
атала.
(16) Күрсәтелгән проект декларациясендә күрсәтелгән объектны эксплуатациягә
кертүгә рөхсәт алуның ниятләнгән срогыннан чыгып, өлешле төзелеш объектларын
өлешле төзелеш катнашучыларына тапшыру вакыты күрсәтелә.
(17) Өлешле төзелеш турында Законның 15.6 статьясы белән күздә тотылган очракта
тутырыла.
(18) Өлешле төзелеш турында Законның 3 статьясы 4 бүлеге белән күздә тотылган
очракта тутырыла.
III. Төзүче эшчәнлегенең финанс тотрыклылыгына бәя бирү нормативлары
турында мәгълүматлар (19)
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1

Йөкләмәләрне тәэмин ителеше нормативы(20)
(Н(1))

2

Чараларны максатчан куллану нормативы(20)
(Н(2))

3

Зыянсызлык нормативы(20)

4

Төзүченең үз акчалары күләме(21)

IV. Төзелеш проектын һәм шартнамәләр буенча йөкләмәләр тормышка ашыруның
якынча графигы (9)

N
т/б

Эшләрнең гомумиләштерелгән исеме

Проектны тормышка ашыру
графигы(22)
20___
20___
20___ 20___
___
___
___
___
квартал квартал квартал квартал

1

2

1 Әзерләү, геодезик эшләр (%):(23)
- план буенча
- фактта
2 Җир эшләре (%):(28)
- план буенча
- фактта
3 Фундамент конструкцияләрен булдыру буенча
эшләр(%):(28)
- план буенча
- фактта
4 Күчемсез милек объектының җир асты
конструкцияләрен булдыру буенча
эшләр(%):(28)
- план буенча
- фактта
5 Күчемсез милек объектларының җир өсте өлеше
конструкцияләрен булдыру буенча эшләр
(%):(28)

3

4

5

6
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- план буенча
- фактта
6 Өй эчендәге инженер-техник тәэмин итүнең
челтәрләрен җиһазландыру буенча
эшләр(%):(28)
- план буенча
- фактта
7 Мәйдан эчендәге инженер-техник тәэмин итүнең
челтәрләрен җиһазландыру буенча эшләр
(%):(28)
- план буенча
- фактта
__________________________
(19) Өлешле төзелеш турында Законның 23 статьясы 5 бүлеге нигезендә Россия
Федерациясе Хөкүмәте белән билгеләнгән күрсәткечләр күрсәтелә.
(20) 2018 елның 1 июленә кадәр төзелешкә рөхсәт алган төзүчеләр тарафыннан
күрсәтелә.
(21) 2018 елның 1 июленнән соң төзелешкә рөхсәт алган төзүчеләр тарафыннан
күрсәтелә.
(22) Чорлар (кварталлар) проектны тормышка ашыру срогыннан чыгып билгеләнә
(составына өлешле төзелеш объектлары кергән, проект документациясе нигезендә, бер
яки берничә күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка күчемсез милек объектлары).
(23)
Үтәлгән һәм кабул ителгән эш күләмен исәпкә алу буенча күрсәткеч
планлаштырылган күрсәткечләргә карата үзара бәйләнештә күрсәтелә. Планлы
күрсәткечләр графикка корректировка ясаган вакытта үзгәрмиләр.

1

2

8 Күчемсез милек объектын
төзекләндерү буенча эшләр(%):(28)
- план буенча
- фактта
9 Күчемсез милек объектының
әзерлек дәрәҗәсе(%):(24)
- план буенча
- фактта
10 Төзелгән, реконструкцияләнгән

3

4

5

6
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капиталь төзелеш объектының
проект документациясе
таләпләренә туры килүе, шул
исәптәнэнергетик нәтиҗәлелек һәм
капиталь төзелеш объектларының
кулланылышта булган энергетик
ресурслар приборлары белән
җиһазландыруына таләпләр
турында бәяләмә алу(25) (дата):
- план буенча
- фактта
11 Объектны эксплуатациягә кертүгә
рөхсәт алу (дата):
- план буенча
- фактта
12 Өлешле төзелеш объектын өлешле
төзелеш катнашучыларына
тапшыру срогы (дата):
- шартнамәләр белән күздә
тотылган
- үзгәртелгән (өстәмә килешүлә
белән күздә тотылган)
- фактта(26)
Төзелеш проектының җыелма туплану ведомосте
Төзелеш проекты _________________________________________________
___________________________________________________________ адресы буенча
Гомуми мәйдан ___________________ кв. м.,
Төзелешнең дәвамлылыгы _______________ ай
_______________________
(24) Төзелешкә эшләнгән эшләр күләмен (күчемсез милек объектын төзү (булдыру)
буенча эшләнгән эшләрнең факттагы бәясе) 100гә тапкырлап, төзелешнең пландагы
бәясенә (проект декларациясендә төзүче тарафыннан күрсәтелгән, күчемсез милек
объекты төзелешенә смета нигезендә төзелеш бәясе) үзара бәйләнеш итеп каралучы
смета нигезендә һәрбер чор (квартал) буенча Төзелеп бетмәгән төзелеш объектының
дәрәҗәсе күрсәтелә.
(25) Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55 статьясы 3 бүлеге 9 пункты
(Россия Федерациясе Законнары Җыентыгы, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5135)
(26) Өлешле төзелештә катнашу шартнамәсе буенча өлешле төзелешнең ахыргы
катнашучысына өлешле төзелеш объектын тапшыру датасы күрсәтелә.
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N
т/б

Эшләрнең
(хезмәтләрнең)
исеме(27)

Үткән хисап
чорының
хисап
датасына

НДС
белән
гомуми
бәясе,
млн.сум

1

2

3

4

1

1 статья. Төзелешнең
бәясе, шул исәптән:

1.1

Территорияне әзерләү,
шул исәптән:

1.1.1 корылмаларны сүтү;
агачларны кисү;
мәйданнарны
планлашытыру
1.1.2 төзелеш урыныннан
челтәрләрне чыгару
1.1.3 мобилизация; көкүреш
шәһәре
1.1 пункты буенча барлыгы
1.2

Төзелеш-монтаж
эшләре, шул исәптән:

1.2.1 нигез чокыры казу
җайланмасы (шпунт
койма, җир эшләре)
1.2.2 нигез чокырын кире күмү
1.2.3 ноль цикллы
конструкцияләр
җайланмасы (шул
исәптән, фундамент,
гидроизоляция)
1.2.4 җир өсте өлешен
конструкцияләрен төзү
1.2.5 тышкы киртәләү
конструкцияләрне төзү
(шул исәптән тәрәзә
блоклары, отделка
эшләре)

Түләнгән Үзләштер Түләргә
эшләр,
елгән
калган
млн.сум
эшләр,
өлеше,
млн.сум млн.сум
5

6

7
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1.2.6 түбә ябу
1.2.7 эчке диварлар һәм
аралыкларны төзү
1.2.8 эчке отделка эшләре
уздыру (шул исәптән,
ишек блоклары
урнаштыру, тәрәзә һәм
түшәмнәрне эшләү,
идәннәрне җәю)
1.2.9

лифтларны монтажлау

1.2.1 өй эчендәге салкын һәм
0
җылы су белән тәэмин
итү инженер
системаларын
җайлаштыру
1.2.1 өй эчендәге җылылык
1
инженер системаларын
җайлаштыру
1.2.1 өй эчендәге канализация
2
һәм яңгыр сулары агып
төшү инженер
системаларын
җайлаштыру
1.2.1 өй эчендәге электр
3
белән тәэмин итү
инженер системаларын
җайлаштыру
______________
(27) Әлеге форма белән каралмаган эш (хезмәт) һәм чыгымнар турында мәгълүмат
булган, билгеле эш (хезмәт) һәм чыгымнар төренең “Эшләр (хезмәтләр) һәм чыгымнар
исеме” баганасы булмаган очракта.

1

2

1.2.1 өй эчендәге аз ток таләп
4
итә торган җайланмалар
инженер системаларын
җайлаштыру
1.2.1 өй эчендәге янгынга
5
каршы система инженер
системаларын

3

4

5

6

7
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җайлаштыру
1.2 пункты буенча барлыгы
1.3

Транспорт хуҗалыгы һәм
төзекләндерү
объектлары, шул
исәптән:

1.3.1 төзекләндерү
(яшелләндерү һәм кече
архитектура формалары)
1.3.2 юллар һәм барып
тоташкан территорияләр
1.3 пункты буенча барлыгы
1 статья буенча барлыгы
2

2 статья. Проектны
тормышка ашыру
хокуклары бәясе, шул
исәптән:

2.1

җир кишәрлеге алуга
чыгымнар, аның рөхсәт
ителгән куллануын
үзгәртү

2.2

төзелеш алып бару һәм
җир кишәрлеген
арендага бирү хокукына
чыгымнар

2.3

җир кишәрлеге милек
ияләренә, җир
кишәрлегенең элекке
хуҗаларына, җир
кишәрлегенең
арендаторларына
зыянны каплау

2 статья буенча барлыгы
3

3 статья. Проект һәм
эзләнү эшләре, шул
исәптән:

3.1

инженер эзләнүләре

3.2

проектны эшләү
(раслана торган бүлеге,
эш документациясе)
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3.3

экспертиза уздыру һәм
проектны килештерү
(раслана торган бүлеге,
эш документациясе)

3.4

автор күзәтчелеге

3 статья буенча барлыгы
4

4 статья. Мәйдан
эчендәге инженер-техник
тәэмин итү челтәрләре
һәм инженер
корылмалар, шул
исәптән:

4.1

үзәкләштерелгән кайнар
су бирү системасы
объектлары

4.2

үзәкләштерелгән салкын
су бирү системасы
объектлары

4.3

үзәкләштерелгән су
чыгару системасы
объектлары

4.4

җылылык белән тәэмин
итү объектлары

1

2

4.5 Электр челтәрләре
хуҗалыгы объектлары
4.6 Газ белән тәэмин итү
системасы объектлары
4.7 Элемтә линияләре
4 статья буенча барлыгы
5

5 статья. Инженер-техник
тәэмин итү челтәрләренә
кушылу (техник ялгану)
өчен түләү, шул исәптән:

5.1 үзәкләштерелгән кайнар
су бирү системасы
объектлары

3

4

5

6

7
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5.2 үзәкләштерелгән салкын
су бирү системасы
объектлары
5.3 үзәкләштерелгән су
чыгару системасы
объектлары
5.4 җылылык белән тәэмин
итү объектлары
5.5 электр челтәрләре
хуҗалыгы объектлары
5.6 газ белән тәэмин итү
системасы объектлары
5.7 элемтә линияләре
5 статья буенча барлыгы
6

6 статья. Җирләрне
үзләштерү, шул исәптән:

6.1 стандарт торак төзелеше
максатларында
территорияне үзләштерү
турында шартнамәләр
буенча түләүләр(28)
6 статья буенча барлыгы
7

7 статья. Территорияне
үстерү, шул исәптән:

7.1 төзелгән территорияне
үстерү турында
шартнамәләр буенча
түләүләр(29)
7 статья буенча барлыгы
8

8 статья. Территорияне
комплекслы үзләштерү,
шул исәптән:

8.1 стандарт торак төзелеше
максатларында
территорияне комплекслы
үзләштерү турында
шартнамәләр буенча
түләүләр(30)
8.2 социаль һәм инженер
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инфраструктураны үстерү
өчен бирелә торган
чаралар күләме
8 статья буенча барлыгы
_______________
(28) Россия Федерациясе Шәһәр
нигезләмәләрен исәпкә алып тутырыла.
(29) Россия Федерациясе Шәһәр
нигезләмәләрен исәпкә алып тутырыла.
(30) Россия Федерациясе Шәһәр
нигезләмәләрен исәпкә алып тутырыла.

1
9

2
9 статья. Заказчы-төзүче
чыгымнары, шул исәптән:

9.1 төзелешкә максатчан
кредитлар буенча
бурычның төп суммасын
каплау һәм процентларны
түләү
9.2 өлешле түләүдә катнашу
шартнамәләренә дәүләт
теркәве белән бәйле
түләүләр
9.3 төзүченең җаваплылыгын
иминиятләштерү белән
бәйле түләүләр
9.4 өлешле төзелеш турында
Законның 3 статьясы 4
бүлегендә каралган,
компенсацион фондка
мәҗбүри түләүләрне
(кертемнәрне) түләү
9.5 төзүченең расчет
счетында булган акчалар
белән операцияләр
уздыру буенча вәкаләтле
банкның хезмәтләрен
түләү
9.6 билгеле бюджетка
түләнелә торган

3

төзелеше

кодексының

46.5

статьясы

төзелеше

кодексының

46.2

статьясы

төзелеше

кодексының

46.6

статьясы

4

5

6

7

45

салымнар, җыемнар һәм
башка мәҗбүри кертемнәр
9.7 Пенсия фондына, Россия
Федерациясе социаль
иминият фондына, Россия
Федерациясе мәҗбүри
медицина иминияте
фондына түләнелә торган
билгеле салымнар,
иминият кертемнәре
белән берьюлы түләнелә
торган шартларда
хезмәткә түләү
9.8 төзүченең бер генә кеше
идарә итә торган
башкарма органы
функцияләрен тормышка
ашыручы коммерцияле
оешманың хезмәтләрен
түләү
9.9 Россия Федерациясе
хезмәт кодексы белән
каралган, хезмәткәрләргә
гарантияләр һәм
компенсацияләр бирү
белән бәйле акчалата
түләүләр
9 статья буенча барлыгы
10

10 статья. Башка
агымдагы чыгымнар, шул
исәптән:

10.1 реклама
10.2 арадашлык хезмәте
10.3 агымдагы төзелеш алып
баруга чыгымнар,
объектны эксплуатациягә
тапшыруны да кертеп
10 статья буенча барлыгы
БАРЛЫГЫ
Хисапка кушымталар: _____ биттә.
_____________________ ______________ ______________________________
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(вазыйфа)

(имза)

(фамилия, исем,
әтисенең исеме ахыргысы булган

очракта)
М.У. (мөһер урыны) "_____" _________________ 20____ ел

3 нче кушымта
Биектау муниципаль районы
башкарма
комитеты тарафыннан күп фатирлы йортлар
һәм
(яисә)
башка
күчемсез
милек
объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт
контролен тормышка ашыру буенча дәүләт
вәкаләтләрен
гамәлгә
ашыру
буенча
Административ регламентка
___________________________________
___________________________________
_______________
(дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы яки җирле үзидарә органы исеме)

КАРАР (БОЕРЫК)
дәүләт контроле (күзәтчелеге) органының, җирле үзидарә органының
_______________________________________________ турында тикшерү уздыруы
(планлы/планнан тыш, документар/урынга чыгып)
юридик затка, шәхси эшмәкәргә

"__"__________ ____ ел N _____
1. _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________карат тикшерү уздырырга.
(юридик затның исеме, шәхси эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме
(ахыргысы – булган очракта)
2. Урнашкан урыны: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(юридик затның (филиаллары, вәкиллекләре, аерымланган структур бүлекчәләре), шәхси эшмәкәр
тарафыннан факттагы эшчәнлекне тормышка ашыру һәм (яки) аның тарафыннан кулланыла торган
җитештерү объектларының урыннары
3. Тикшерү уздыруга вәкил (вәкилләр) итеп затны (ларны) билгеләргә:
_____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(тикшерү уздыру өчен вәкаләтле вазыйфаи затның (вазыйфаи затларның) фамилиясе, исеме, әтисенең
исеме
(ахыргысы – булган очракта) вазыйфасы)

4.
Тикшерү уздыруга экспертлар сыйфатында эксперт оешмаларының түбәндәге
вәкилләрен җәлеп итәргә: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(тикшерүгә җәлеп ителә торган экспертларның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (ахырыгысы – булган
очракта), вазыйфасы һәм (яки) аккредитация турында шәһадәтнамә реквизитларын күрсәтеп эксперт
оешмасының исеме һәм аккредитация турында шәһадәтнамә биргән аккредитация буенча органның исеме)

5. Әлеге тикшерү
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________кысаларында уздырыла.
(дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль төре (төрләре) исеме, “Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең федераль реестры” федераль дәүләт мәгълүмати системасында реестр(лар), номеры(лары),
функциясе(ләре)

6. Әлеге тикшерү түбәндәге максат белән уздырыла :
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Уздырыла торган тикшерү максатлары куелганда түбәндәге мәгълүмат күрсәтелә:
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а) планлы тикшерүләр уздырылган очракта:
- планлы тикшерүләр уздыруның расланган еллык планына сылтама;
- тикшерү кәгазенең реквизитлары (контроль сораулар исемлеге), әгәр дә планлы тикшерү
узырганда тикшерү кәгазе кулланырга тиешле булса (контроль сораулар исемлеге);
б) планнан тыш тикшерү уздырган вакытта:
- тикшерелә торган затка ачыкланган кагыйдә бозуларны бетерү турында, башкару срогы
чыккан элек бирелгән күрсәтмәнең реквизитлары;
- юридик заттан яки шәхси эшмәкәрдән хокукый статус, аерым эшчәнлек төрләрен
тормышка ашыру өчен махсус рөхсәт (лицензия) бирү турында гариза реквизитлары, әгәр
дә билгеле юридик затны яки шәхси эшмәкәрне планнан тыш тикшерү уздыру хокукый
статус, махсус рөхсәт (лицензия), рөхсәт (килештерү) бирү беләнкагыйдәләре белән
каралган булса;
- дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль җирле үзидарә органнарына
гражданнардан, шул исәптән шәхси эшмәкәрләрдән, юридик затлардан килгән
мөрәҗәгатьләрне һәм гаризаларны, дәүләт хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә
органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан килгән реквизитлар;
- дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль җирле үзидарә органнары
вазыйфаи затының тикшерү юридик зат, шәхси эшмәкәр белән мөнәсәбәтләргә кермичә,
буенча чаралар нәтиҗәләрен анализлау нәтиҗәләре буенча дәлилле тәкъдим итү
реквизитлары, дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль җирле үзидарә
органнарына кергән гражданнардан, шул исәптән шәхси эшмәкәрләрдән, юридик
затлардан килгән мөрәҗәгатьләрне һәм гаризаларны, дәүләт хакимияте органнарыннан,
җирле үзидарә органнарыннан, массакүләм мәгълүмат чараларыннан килгәнен карау яки
алдан тикшерү;
- Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте күрсәтмәләре
нигезендә бастырылган дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы җитәкчесе боерыгы (карары)
реквизитлары;
- законнарны үтәүдә күзәтчелек кысаларында планнан тыш тикшерү уздыру турында
прокурор таләбе реквизитлары һәм материаллары һәм мөрәҗәгатьләргә таләпләргә
беркетелгән реквизитлар;
- юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр белән мөнәсәбәтләргә кермичә контроль буенча
уздырылган чаралар барышында ачыкланган мәҗбүри таләпләрне бозу индикаторлары
рискы мәгълүматлары;
в) прокуратура органнары белән килештерелергә кирәкле, ләкин кичекмәстән чаралар
күрелергә тиешле максатта планнан тыш тикшерү уздыру очрагында, зыян китерү яки
тикшерелә торган таләпләрне бозу ул уздырылган вакытта ачыкланса кичекмәстән
уздырылырга тиешле;
- кагыйдә бозуны ачыклаган вазыйфаи зат тарафыннан, тикшерү уздыру турында карарга
(боерыкка) беркетелгән документларның (рапорт, доклад язуы һәм башкалар) күчермәләре
реквизитларын тәкъдим итү;
әлеге тикшерүнең бурычлары булып тора: __________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Әлеге тикшерүнең предметы булып тора (кирәклесенең астына сызарага):
мәҗбүри таләпләрне һәм (яки) муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән
таләпләрне тоту; аерым эшмәкәрлек эшчәнлеге төрләрен башлау турында хәбәнамәләр
кергән мәгълүматларның мүҗбүри таләпләргә туры килүе;
юридик затның яки шәхси эшмәкәрнең хокукый статус, аерым эшчәнлек төрләрен
тормышка ашыру яки башка юридик мөһим булган гамәлләрне тормышка ашыру өчен
хокукый статус, махсус рөхсәт (лицензия)
бирү турында гаризасында һәм
документларында булган мәгълүматларның туры килүе, әгәр дә юридик зат, шәхси
эшмәкәргә билгеле планнан тыш тикшерү уздырухокукый статус, махсус рөхсәт (лицензия),
мәҗбүри таләпләр буенча рөхсәт бирү (килештерү) бирү кагыйдәләре белән каралган
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булса, шулай ук юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, шәхси эшмәкәрләр бердәм
дәүләт реестрында һәм башка федераль мәгълүмати ресурсларда булган күрсәтелгән
юридик зат һәм шәхси эшмәкәр турында мәгълүматлар;
дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль органнары күрсәтмәләрен
үтәү;
чаралар уздыру:
гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, үсемлекләргә, әйләнә-тирә
мохиткә, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм
мәдәни ядкәрләре), Россия Федерациясе Музей фонды составына кертелгән, аеруча
кыйммәтле, шул исәптән уникаль музей предметлары һәм музей коллекцияләренә, шул
исәптән Россия Федерациясе Архив фондының аеруча кыйммәтле, уникаль
документларына, милли китапханә фонды составына керүче махсус тарихи, фәнни, мәдәни
әһәмияткә ия булган документлар өчен зыян килүне кисәтү;
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү;
дәүләт иминлеген тәэмин итү буенча;
әлеге зыян салуның нәтиҗәләрен бетерү буенча.
8. Тикшерү уздыру срогы: _________________________________________________________
Тикшерү уздырырга керешергә "__"__________ 20__ ел.
Тикшерүне "__"_____________ 20__ ел сроктан да соңга калмый тәмамларга.
9. Тикшерү уздыруның хокукый нигезләре: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(тикшерү тормышка ашырыла торган норматив хокукый акт нигезләмәләренә сылтама)

10.
Муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән тикшерелергә тиешле мәҗбүри
таләпләр һәм (яки) таләпләр
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. Тикшерү процессында тикшерү уздыру максатларына һәм бурычларына ирешү өчен
кирзкле түбәндәге контроль буенча чараларны уздырырга (контроль буенча чараның
исемен һәм аны уздыруның срокларын күрсәтеп):
1)
____________________________________________________________________________
2)
____________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
12. Дәүләт контроле (күзтчелеге) һәм муниципаль контрольне тормышка ашыру буенча
нигезләмәләр, дәүләт контролен (күзтчелеге) тормышка ашыру, муниципаль контрольне
(алар булган очракта) тормышка ашыру буенча административ регламентлар исемлеге:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(исемнәрен, номерларын һәм аларны кабул итү даталарын күрсәтеп)

13. Тикшерүнең максатларына һәм бурычларына ирешү өчен юридик зат, шәхси эшмәкәр
тарафыннан тәкъдим итәргә кирәкле документлар исемлеге:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(тикшерү уздыру турында боерыкны бастырган дәүләт контроле (күзәтчелеге) органы, муниципаль контроль
органы җитәкчесе, җитәкчесе урынбасары вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары)
_____________________________________
(мөһер белән расланган имза)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(карар (боерык) проектын турыдан-туры әзерләгән вазыйфаи затның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме
(ахыргысы булган очракта) хәбәрләшү өчен телефоны, электрон адресы (булган очракта)

4 нче кушымта
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________________________________________________________________________
(дәүләт контроле (күзтчелеге) органы яки муниципаль контроль органы исеме)
__________________________
"___"_____________ 20__ ел
(акт төзү урыны)
(акт төзү датасы)
__________________________
(акт төзү вакыты)

Юридик затны, шәхси эшмәкәрне дәүләт контроле (күзтчелеге) органы, муниципаль
контроль органы тарафыннан
ТИКШЕРҮ АКТЫ
N __________
Адрес/адреслар буенча: _____________________________________________________
(тикшерү уздыру урыны)
__________________________________________________________
________________________________________________________________________нигезендә
(реквизитларын күрсәтеп документ төре (номер, дата))
уздырылды ___________________________________ тикшерү:
(планлы/планнан тыш,
документар/урынга чыгып)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(юридик затның исеме, шәхси эшмәкәрнең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (ахыргысы булагн очракта)
Тикшерү уздыруның датасы һәм вакыты:
"__"___________ 20__ ел __ сәг. __ мин.тан __ сәг. __ мин. кадәр
Дәвамлылыгы ___
"__"___________ 20__ ел __ сәг. __ мин.тан __ сәг. __ мин.кадәр
Дәвамлылыгы ___
(юридик затларның филиалларына, вәкиллекләренә, аерымланган структур бүлекчәләренә яки шәхси
эшмәкәр эшчәнлеген берничә адрес буенча тормышка ашырганда тикшерү уздыру очрагында тутырыла)
Тикшерүнең гомуми дәвамлылыгы: ______________________________________
(эш көннәре/сәгатьләре)
Акт төзелгән: _________________________________________________________
________________________________________________________________________
(дәүләт контроле (күзтчелеге) органы яки муниципаль контроль органы исеме)
Тикшерү уздыру турында карар/боерыкның күчермәсе белән таныштым(-тык:
(урынга чыгып тикшерү уздыру вакытында тутырыла)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилияләр, инициаллар, имза, дата, вакыт)
Тикшерү уздыруны килештерү турында прокурор (аның урынбасары) карарының датасы һзм номеры:
___________________________________________________
________________________________________________________________________
(прокуратура органнары белән тикшерүне килештерү кирәк булган очракта тутырыла)
Тикшерү уздырган зат(-лар): ________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
(тикшерү уздырган вазыйфаи затның (вазыйфаи затларның) фамилиясе, исем, әтисенең исеме (ахыргысы –
булган очракта), вазыйфасы; тикшерү уздыруга экспертларны, эксперт оешмаларын җәлеп иткзн очракта
экспертларның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (ахыргысы булган очракта), вазыйфасы һәм(яки)
аккредитация турында шәһадәтнамә реквизитларын күрсәтеп эксперт оешмасының исеме һәм
аккредитация турында шәһадәтнамә биргән аккредитация буенча органның исеме)
Тикшерү уздырганда булдылар: ________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(тикшерү буенча чаралар уздырганда булган җитәкченең, башка вазыйфаи затның (вазыйфаи затларның),
яки юридик затның вәкаләтле вәкиленең, шәхси эшмәкәрнең вәкаләтле вәкиленең, үз тәртипкә салына
торган оешманың вәкаләтле вәкиле (тикшерү үз тәртипкә салына торган оешма тарафыннан уздырылган
очракта) фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (ахыргысы – булган очракта), вазыйфасы)
Тикшерү барышында:
мәҗбүри таләпләрне яки муниципаль хокукый актлар белән билгеләнгән таләпләрне бозулар ачыкланды
(норматив) хокукый актларның нигезләмәләрен күрсәтеп): _________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(кагыйдә бозуларның характерын; кагыйдә бозуларны җибәргәннәрне күрсәтеп)
эшмәкәрлекнең аерым төрләрен тормышка ашыруның башлануы турында хәбәрнамәдә булган
мәгълүматларның мәҗбүри таләпләргә туры килмәве ачыкланды (норматив) хокукый актларның
нигезләмәләрен күрсәтеп): ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары
күрсәтмәләрен үтәмәү фактлары ачыкланды (бирелгән күрсәтмәләрнең реквизитларын күрсәтеп):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Кагыйдә бозулар ачыкланмады_____________________________________________
________________________________________________________________________
Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары тарафыннан уздырыла торган
юридик зат, шәхси эшмәкәрне тикшерүне испәкә алу Журналына язма кертелгән (урынга чыгып тикшерү
уздырганда тутырыла):
________________________ ____________________________________________
(тикшерүченең имзасы)
(юридик затның вәкаләтле вәкиле,
шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле имзасы )
Дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнары, муниципаль контроль органнары
тарафыннан уздырыла торган юридик зат, шәхси эшмәкәрне тикшерүне испәкә
алу Журналы юк (урынга чыгып тикшерү уздырганда тутырыла):
________________________ ____________________________________________
(тикшерүченең имзасы)
(юридик затның вәкаләтле вәкиле,
шәхси эшмәкәр, аның вәкаләтле вәкиле имзасы )
Актка беркетелгән документлар: __________________________________________
________________________________________________________________________
Тикшерү уздырган затларның имәалары: _____________________________________
_____________________________________

Тикшерү акты белән таныштым(-тык), акт күчермәсен барлык кушымталары белән алдым (-дык):
___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(җитәкченең, башка вазыйфаи затның яки юридик затның вәкаләтле вәкиленең, шәхси эшмәкәрнең, аның
вәкаләтле вәкиленең фамилиясе. Исеме, әтисенең исеме (ахыргысы – булган очракта)
"__"______________ 20__ ел
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_______________
(имза)
Тикшерү акты белән танышудан баш җарҗу ттурында тамга: _______________________
(тикшерү уздырган вәкаләтле
вазыйфаи затның (затлар)имзасы)
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Биектау муниципаль районы башкарма
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милек
объектларын
өлешле
төзү
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ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен
гамәлгә ашыру буенча Административ
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Төзүченең һәм проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьялары белән билгеләнгән таләпләренә туры
килүе турында төзүчегә бәяләмә бирү өчен кирәкле документлар
исемлеге
Төзүченең һәм проект декларациясенең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясы 2 бүлеге, 20 һәм 21 статьялары белән билгеләнгән таләпләренә туры килүе
турында төзүчегә бәяләмә бирү турында карар кабул итү өчен төзүче тарафыннан
түбәндәге документлар тәкъдим ителә:
1. Проект декларациясе күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек
объектларын өлешле төзелеш өлкәсендә 214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
дәүләт җайга салуны тормышка ашыра торган башкарма хакимиятнең вәкиллекле
федераль органы тарафыннан расланан формада.
2. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленә кадәр алынган булса,
төзүче тарафыннан аның устав (склад) капиталы, юридик зат – төзүченең устав фонды
(алга таба – төзүченең устав капиталы) тулысынча түләнгән һәм 214-ФЗ номерлы
Федераль законның 3 статьясы 2.1 бүлегендә күрсәтелгән минималь размердан да ким
булмаган күләмен
раслаучы документлар,
төзүче тарафыннан өлешле төзелеш
катнашучыларының акчаларын җәлеп итеп
төзелә (булдырыла) торган һәм
эксплуатациягә кертелмәгән күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка күчемсез милек
объектлары сотставындагы барлык торак биналар һәм барлык торак булмаган биналарның
гомуми мәйданнарының мөмкин булган максималь суммасыннан (алга таба – төзүченең
өлешле төзелеш объектларының максималь мәйданы) чыгып тәкъдим ителә.
Төзүчеләрнең түләнгән устав (склад) капиталлары, устав фондлары 214-ФЗ номерлы
Федераль законның 3 статьясында күрсәтелгән таләпләргә туры килмәгән очракта, проект
декларациясенә кушымта буларак, 214-ФЗ номерлы Федераль законның 15.3 статьясы
нигезендә төзелгән күп фатирлы йортларны өлешле төзүдә катнашу шартнамәләре буенча
йөкләмәләр буенча җаваплылыкны үз өстенә алу шартнамәсе (-ләре) буенча тәкъдим
ителә;
3. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленә кадәр алынган булса,
төзүче тарафыннан төзүченең тулысынча түләнелгән устав капиталы күләме турында
документ бирелә.
4. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
төзүче 214-ФЗ номерлы Федераль законның 1 статьясы 1 бүлеге 10 пункты нигезендә
проект декларациясендә күрсәтелгән, күп фатирлы йортлар һәм (яки) күчемсез милекнең
башка объектлары төзелешенә (булдыруга) планлаштырылган бәясеннән 10% (ун
процент) үз чараларының күләмен раслаучы документ тәкъдим итә;
5. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
төзүче 214-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы 2 бүлеге нигезендә, проект
декларациясен Биектау башккарма комитетына җибәрү датасына, 2004 ел, 30 нчы декабрь,
214-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясы 2,3 бүлекләре нигезендә, вәкаләтле
банкта ачылган төзүченең счетында төзелешнең планлаштырылган бәясеннән 10% (ун
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процент) акчаларның булуын раслаучы документны тәкъдим итә.
6. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
өлешле төзелеш катнашучылары акчаларын җәлеп итү һәм төзелешкә алынган бер рөхсәт
чикләрендә, күп фатирлы йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек объектлары
төзелеше белән бәйле максатчан кредитлардан тыш, кредитлар, займнар, ссудалар
буенча йөкләмәләр булмавыг раслаучы документ тәкъдим ителә;
7. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
төзүче тарафыннан акцияләрдән тыш, кыйммәтле кәгазьләр чыгарылмаган һәм
бирелмәгәнлеге турында документ тәкъдим ителә;
8. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса, 214ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы 2 бүлеге нигезендә, проект декларациясен
Биектау башккарма комитетына җибәрү датасына, төзелешнең проект бәясеннән 1%тан (1
процент) да артмаган, төзүченең төзелешкә алынган бер рөхсәт чикләрендә, күп фатирлы
йортларны һәм (яки) башка күчемсез милек объектлары төзелеше белән бәйле максатчан
кредитлар белән бәйле булмаган йөкләмәләрен раслаучы документ тәкъдим ителә;
9. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
төзүче тарафыннан төзүче милкенш кергән милек, өченче затларның йөкләмәләрен үтәүне
тәэмин итү өчен кулланылмаганны, шулай ук өлешле төзелеш катнашучылары акчаларын
җәлеп итү һәм төзелешкә алынган бер рөхсәт чикләрендә, күп фатирлы йортларны һәм
(яки) башка күчемсез милек объектлары төзелеше белән бәйле булмаган төзүченең үз
йөкләмәләрен башкаруны тәэмин итүне раслаучы докемент тәкъдим итә;
10. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
өченче затларның йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итү буенча йөкләмәләр булмавын
раслаучы документ тәкъдим ителә;
11. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
төзүчедә, төзүче белән төзелгән шартнамә нигезендә эшләрне башкаручы техник
заказчыда, төзүче белән төзелгән төзелеш подряды шартнамәсе нигезендә эшләрне
башкаручы генераль подрядчыда, күрсәтелгән счетларны гына кулланып, үзара исәпхисапны тормышка ашыру өчен вәкаләтле банкларның берсендә банк счеты ачылуын
раслаучы документ тәкъдим ителә;
12. Төзүчегә карата юридик зат – төзүчене бетерү процедурасы уздырылмавын
раслаучы документ*;
13. Юридик зат – төзүчегә карата бөлгенлеккә төшү турында эштә кулланыла торган,
“Бөлгенлеккә (банкротлыкка) төшү турында”, 2002 ел, 26 нчы октябрь, 127-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә кулланыла торган процедураларныж берсен кертү турында
арбитраж суды карары булмавын раслаучы документ*;
14. Юридик зат – төзүчегә карата административ җәза чарасы сыйфатында аның
эшчәнлеген туктатып тору турында арбитраж суды карары булмавын раслаучы документ*;
15. “Юридик затларның аерым төрләре тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәтләр
сатып алулар турында”, 2011 ел, 18 нче июль, 223-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
алып барыла торган эшенә игътибарсыз караучы тәэмин итүчеләр реестрында, “Дәүләт
һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне
сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында” 2013 ел, 5 нче апрель, 44-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә алып барыла торган эшенә игътибарсыз караучы тәэмин
итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) реестрында, юридик зат – төзүче турында
предмет буларак капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү һәм капиталь
төзелеш өлкәсендә яки әлеге төзелеш, реконструкция һәм капиталь төзелешне оештыру,
яисә юридик заттан торак биналар алу буенча эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү булган,
күздә тотылган контрактлар һәм шартнамәләр буенча аның йөкләмәләр үтәве өлешендә
мәгълүмат булмавын (шул исәптән, юридик затның бер генә кеше идарә итә торган
башкарма органы функцияләрен башкаручы зат турында) раслаучы документ*;
16. Россия Федерациясе Җир кодексының 39.12 статьясы 28 һәм 29 пукнтлары
нигезендә тормышка ашырылучы, дәүләт һәм муниципаль милектә булган җир кишәрлеген
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сату буенча аукционда яисә дәүләт һәм муниципаль милектә булган җир кишәрлегенә
аренда шартнамәсен төзүгә хокукка аукционда эшенә игътибарсыз караучы катнашучылар
реестрында юридик зат – төзүче турында мәгълүматлар (шул исәптән, юридик затның бер
генә кеше идарә итә торган башкарма органы функцияләрен башкаручы зат турында)
раслаучы документ*;
17. Юридик зат – төзүчедә салымнар, җыемнар буенча түләнми калган өлешләр,
Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына башка мәҗбүри түләүләр буенча
узган календарь елга бурычлар (Россия Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турында
законнары нигезендә, кичектереп түләү, ваклап түләү, инвестицион салым кредиты
бирелгән, Россия Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турында законнары нигезендә
реструктуризацияләнгән, гариза бирүченең әлеге суммаларны түләүгә йөкләмәсен
түләнгән дип тануы турында законлы көченә кергән суд карары булуы яки Россия
Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турында законнары нигезендә, кире кайтаруга
ышанычсыз дип танылган суммалардан кала). Күрсәтелгән салымның түләнелеп бетмәгән
өлешенә, бурычына шикаять бирү турында гариза бирсә һәм әлеге гариза буенча проект
декларациясен Башкарма комитетка җибәрү датасына карар кабул итлмәсә, төзүче
билгеле таләпкә туры килә дип санала*;
18. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
төзүче тарафыннан төзүченең бер генә кеше идарә итү башкарма органы функцияләрен
башкаручы затында, бухгалтер хисабын алып бару йөкләнгән төзүченең баш
бухгалтерында яки вазыйфаи затында, яисә төзүченең бухгалтер хисабын алып бару
буенча хезмәтләр күрсәтү турында шартнамә төзелгән затында, икътисад өлкәсендә
җинаятьләр өчен хөкем итү булмавын (әлеге хөкем бетерелгән яки алынган затлардан
кала), шулай ук күрсәтелгән затларга карата билгеле вазыйфаларны биләү яки капиталь
төзелеш объектлары төзелеше, реконструкциясе өлкәсендә яки андый төзелеш,
реконструкцияне оештыру өлкәсендә аерым эшчәнлек белән шөгыльләнү хокукыннан
мәхрүм итү кулланылмаганы һәм дисквалификация рәвешендә административ җәза бирү
булмавын раслаучы документ тәкъдим ителә*;
19. Ахыр чиктә, турыдан-туры яки читләтеп (өченче затлар аркылы) корпоратив
юридик зат-төзүгщ (алга таба - төзүченең физик заты) ия булган (капиталда 25%тан да
артык өстенлекле катнашу бар) физик зат турында мәгълүматны үз эченә алган документ;
20. 2018 елның 1 нче июленнән төзүче, төзүченең коллегиаль башкарма органы
әгъзасы булган, төзүченең бер генә кеше идарә итү башкарма органы функцияләрен
башкаручы затында, яки идарә итүче компаниянең бер генә кеше идарә итү башкарма
органы функцияләрен башкаручы затында, әгәр дә ул төзүченең бер генә кеше идарә итү
башкарма органы функцияләрен, яисә вакытлыча төзүченең бер генә кеше идарә итү
башкарма органы функцияләрен башкарса (алга таба – төзүченең җитәкчесе), төзүченең
физик заты, төзүченең баш бухгалтеры, 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы
Федераль законның 3.2 статьясы нигезендә, раслаучы документлар тәкъдим итә, ачыклап
әйткәндә:
20.1. төзүченең физик заты, төзүченең җитәкчесе, төзүченең баш бухгалтеры
икътисад өлкәсендә һәм дәүләт хакимиятенә каршы җинаятьләр өчен алынмаган һәм
бетерелмәгән хөкем итү булмаганын раслаучы документлар*;
20.2. төзүченең физик заты, төзүченең җитәкчесе, төзүченең баш бухгалтерына
карата дисквалификация рәвешендә административ җәзага җәлеп ителгән дип саналган
вакытның чыгуын раслаучы документ*;
20.3. төзүченең физик заты, төзүченең җитәкчесе, төзүченең баш бухгалтеры
“Бөлгенлеккә (банкротлыкка) төшү турында”, 2002 ел, 26 нчы октябрь, 127-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендә, юридик зат йөкләмәләре буенча субсидар җаваплылыкка һәм
(яки) юридик затның зыяннарын кире кайтару рәвешендә, әгәр дә суд акты белән
билгеләнгән, зат тарафыннан йөкләмәләрен үтәгән көннән, өч елдан да азрак вакыт узган
булса, җаваплылыкка җәлеп ителмәгәнлеген раслаучы документлар*;
20.4 төзүченең физик заты, төзүченең җитәкчесе һәм төзүченең баш бухгалтеры
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БМР Башкарма комитетына проект декларациясен җибәргән датага кадәр өч ел
дәвамында, арбитраж суды тарафыннан банкрот дип танылган юридик затның бер кеше
генә идарә итү башкарма органы функциясен башкармаганлыгын раслаучы документлар*;
20.5. төзүченең физик заты, төзүченең җитәкчесе һәм төзүченең баш бухгалтеры
БМР Башкарма комитетына проект декларациясен җибәргән датага кадәр өч ел
дәвамында, арбитраж суды тарафыннан банкрот дип танылган төзүченең 25% (егерме
биш) артык акцияләре (өлеш)белән турыдан-туры яки читләтеп (өченче затлар аркылы)
идарә итү башкармаганлыгын раслаучы документлар*;
21. Төзелешкә рөхсәтнең күчермәсе;
22. Составына өлешле төзелеш объектлары керүче күп фатирлы йортлар һәм (яки)
күчемсез милек объектлары төзелеше (булдыру) өчен бирелгән җир кишәрлегенә хокук
урнаштыру документларының күчермәләре;
23. Юридик затка дәүләт теркәве турында шәһадәтнамә;
24. Россия Федерациясе территориясендә урнашкан урыны буенча салым
органында исәпкә кую буенча шәһадәтнамә;
25. Юридик затның Уставы;
26. Күп фатирлы йортлар һәм (яки) күчемсез милек объектлары (алга таба – Объект)
төзелеше (булдыру) өчен гражданнарның һәм юридик затларның акчаларын җәлеп итүче
юридик затның җитәкчесе вазыйфасына сайлау һәм билгеләнү турында карар, аның
нигезендә ул күрсәтелгән юридик зат исеменнән таныклыксыз гамәл кыла алу хокуна ия;
27. Бухгалтер хисабын алып бару йөкләнгән бер кеше генә идарә итүче башкарма
хакимият һәм баш бухгалтер яки башка вазыйфаи зат функциясен башкаручы затның, яисә
төзүченең бухгалтерлык исәбен алып бару буенча хезмәт күрсәтү турында шартнамә
төзелгән затның шәхси мәгълүматлары;
28. Төзүченең үз идарә ителә торган һәм башка оешмаларда әгъза булуы турында
шаһдәтнамә (әгәр дә андый оешмаларның әгъзасы булса);
29. Төзүче тарафыннан төзелеш проектын тормышка ашыруны башкару кирәк
булучы килешү төре турында (әлеге килешүне төзегән очракта), шул исәптән шәһәр
төзелеше турында Россия Федерациясе законнары белән күздә тотылган, инженер
эзләнүләре, архитектура-төзелеш проектлавы, проект документациясе нәтиҗәләре һәм
инженер эзләнүләре экспертизасын уздырган затлар турында, дәүләт экология
экспертизасы нәтиҗәләре турында килешүләрне дә, әгәр дә әлеге экспертизаларны
уздыру федераль закон белән билгеләнгән булса;
30. Инженер-техник тәэмин итү челтәрләренә ялгауга техник шартлар һәм инженертехник тәэмин итүгә килешү РФ Төзелеш министрлыгының 2016 ел, 20 нче декабрь, 996/пр
номерлы боерыгы белән расланган проект декларациясе формасы 14 бүлегендә
күрсәтелгән;
31. Төзелә (булдырыла) торган күп фатирлы йортлар һәм (яки) күчемсез милек
объектларының, аны тормышка ашыруның этаплары һәм сроклары турында мәгълүмат
кертелгән, шул исәптән төзелә (булдырыла) торган күп фатирлы йортлар һәм (яки)
күчемсез милек объектларын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт алуның ниятләнгән срогы
турында да, төзелеш проектларын тормышка ашыру графигы турында;
32. Объектның төзелеш проектының техник-икътисади нигезләве, шул исәптән
объектның бәясен күрсәтеп, җыелма-смета исәбе;
33. Барлык кертелгән үзгәрешләрне үз эченә алган проект документациясе электрон
рәвештә, гомуми карау мөмкинлеге булган башка төр программаларны йөкләтүне таләп
итмәгән DVD-R форматындагы җайланмада тәкъдим ителә;
34. Проект декларациясе экспертизасы һәм (яки) инженер эзләнүләре экспертизасы
нәтиҗәләре бәяләмәсе, әгәр дә әлеге экпертизаны уздыру федераль законнар белән
каралган булса;
35. Торак биналарның, гомуми кулланылыш урыннарының, торак булмаган
биналарның төп характеристикаларын күрсәтеп, объект проектын башкаручы оешмадан
белешмә.
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36. Объектның технологик һәм инженер җиһазлары исемлеген һәм
характеристикаларын күрсәтеп, объект проектын башкаручы оешмадан белешмә.
37. Әгәр дә төзүче тарафыннан төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленә кадәр
алынган булса, төзүченең йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итү турында документ күчермәсе
тәкъдим ителә: банктан җаваплылыкны үз өстенә алуы турында һәм (яки) гражданлык
җаваплылыгын иминиятләү;
38. Банк белән төзелгән өлешле төзелеш катнашучылары чараларын урнаштыру
өчен эскроу счетын ачуга, өлешле төзелештә катнашу килешүе буенча расчетлар,
объектны төзүгә (булдыруга) максатчан кредитлар буенча кредит килешүе күчермәсе;
39. Төзелеп бетмәгән объектка милек хокукларын раслаучы документ һәм теркәү
гамәлләрен уздыру өчен нигез булып торган документлар;
40. Объект төзелеше тормышка ашарыла торган (булган очракта), гади иптәшлек
килешүе (уртак эшчәнлек турында килешүләр), инвестицион килешүләр;
41. Объект төзү өчен һәм (яки) төзүченең агымдагы эшчәнлеген тормышка ашыру
белән бәйле кредит килешүләре һәм займ килешүләре, шулай ук аларны үзгәртү,
өстәмәләр кертү, өзү турында килешүләр;
42. Төзүче тарафыннан ахыргы өч ел эчендә эшмәкәрлек эшчәнлеген тормыша
ашыруга расланган еллык хисаплар, бухгалтер (финанс) хисаплары яки төзүче
тарафыннан андый эшчәнлекне тормышка ашырган вакытта яки төзүче тарафыннан әлеге
эшчәнлекне өч елдан да азрак тормышка ашырган вакытта (бухгалтер хисабы
регистрларыннан кала), эшмәкәрлек эшчәнлегенең факттагы периодына яисә төзүче
тарафыннан салымның гадәлиштерелгән системасын куллануы вакытында, әлеге пунктта
күрсәтелгән периодка төзүченең керемнәре хисабын алып бару китабы;
43. БМР башкарма комитетына тәкъдим ителгән төзүче тарафыннан, өлешле
төзелеш катнашучыларының акчаларын җәлеп итү белән бәйле булган күп фатирлы
йортлар һәм (яки) башка күчемсез милек объектлары төзелеше (булдыру) белән бәйле
эшчәнлекне тормышка ашыру буенча ахырга хисап төзелгән датага бухгалтер (финанс)
хисабы (алга таба - хисап). Әгәр дә төзүче элек хисап бирмәгән булса, салымнар һәм
җыемнар турында законнарны үтәүне контрольдә тоту һәм күзәтчелек функцияләрен
тормышка ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органына тәкъдим ителгән төзүче
тарафыннан төзелгән ахыргы бухгалтер (финанс) хисабы тәкъдим ителгән ахыргы дата
санала;
44. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленә кадәр алынган булса,
төзүче тарафыннан, төзүче эшмәкәрлек эшчәнлеген тормышка ашырган ахыргы ел өчен
бухгалтер хисабына аудитор бәяләмәсе тәкъдим итә;
45. Әгәр дә төзелеш өчен рөхсәт 2018 елның 1 нче июленнән соң алынган булса,
төзүче тарафыннан төзүче эшмәкәрлек эшчәнлеген тормышка ашырган ахыргы өч ел өчен
яки төзүче тарафыннан фактта эшмәкәрлек эшчәнлеген тормышка ашыру өч елдан ким
булган чорга еллык бухгалтер (финанс) хисабына аудитор бәяләмәләре тәкъдим итә;
46. Объект төзелеше өчен бүлеп бирелгән өлешел төзелеш объекты һәм /яки җир
кишәрлеген залогына җәлеп ителгән, кредит (заем) чараларының күләмнәрен күрсәтеп
белешмә;
47. Дәүләт экологик экспертизасы нәтиҗәләре, федераль закон нигезендә әлеге
экспертизаны үткәрергә кирәк булса;
48. Объект проектын башкарган оешмадан территорияне төзекләндерү буенча
ниятләнгән элементлар турында белешмә;
49. Бухгалтер хисабын алып бару йөкләнгән бер кеше генә идарә итүче башкарма
хакимият органы функциясен башкаручы затның, һәм төзүченең баш бухгалтерының яки
башка вазыйфаи затның, яисә төзүченең бухгалтерлык исәбен алып бару буенча хезмәт
күрсәтү турында шартнамә төзелгән затның шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә ризалык (7
нче кушымта);
50. Бухгалтер хисабын алып бару йөкләнгән бер кеше генә идарә итүче башкарма
хакимият органы функциясен башкаручы затның, һәм төзүченең баш бухгалтерының яки
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башка вазыйфаи затның, яисә төзүченең бухгалтерлык исәбен алып бару буенча хезмәт
күрсәтү турында шартнамә төзелгән затның шәхесен ачыклаучы документлары күчермәсе;
Искәрмә:
* - гариза бирүче Башкарма комитетка тәкъдим итәргә хокуклы күрсәтелгән
документлар.
1. Дәүләт хезмәтен тәкъдим итү максатында гариза бирүче тарафыннан тәкъдим
ителә торган документлар:
Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килергә һәм
дәүләт хезмәтен тәкъдим итү өчен кирәкле мәгълүматны чагылдырырга тиеш;
исемлек җитәкче тарафыннан имзаланырга тиеш. Документлар исемлек белән
әлеге Исемлек нигезендә тәкъдим ителгән һәм (яки) тәкъдим ителмәгән һәрбер
документның исемен күрсәтеп, тәкъдим ителәләр. Исемлек җитәкче тарафыннан
имзаланган булырга тиеш;
кәгазь формада документлар, гаризага беркетелгән имзаланган документларның
күчермәсе буларак тәкъдим ителәләр, әлеге искәрмәнең 2 пукнтында күрсәтелгән
таләпләр нигезендә төп нөсхәсендә бирелә торган проект декларациясеннән кала.
Гаризага беркетелә торган ике һәм күбрәк биттән торган документка номер куелган,
беркетелгән, мөһер һәм оешманың җитәкчесе имзасы белән расланган булырга тиеш;
документларның текстлары укып булырлык итеп язылырга тиеш, юридик затның
исеме – кыскартуларсыз, аның урнашкан урынын күрсәтеп күрсәтелә. Физик затларның
фамилияләре, исемнәре һәм әтисенең исемнәре, аларның яшәү урыннары тулысынча
яязылган булырга тиеш;
документларда чистартулар яисә өстәп язулар, сызылган яки башка төзүтүләр,
шулай ук эчтәлекне тәгаен укрыга мөмкинлек бирми торган җитди зыян килгән урыннары
булмаска тиеш.
2. Күп фатирлы йортлар һәм (яки) башка күчемсез милек объектлар өлешле
төзелеше беренче катнашучы белән төзүче килешү төзегәнгә кадәр проект декларациясе
Башкарма комитетка, 214-ФЗ номерлы Федераль законның 23 статьясы 1 бүлеге белән
күрсәтелгән, башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы белән билгеләнгән,
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалап проект декларациясен
“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә электрон формасын тутыру юлы
белән җибәрелә.
214-ФЗ номерлы Федераль законның 23 статьясы 1 бүлеге белән күрсәтелгән,
башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы белән билгеләнгән, “Интернет”
мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә проект декларациясенең электрон
формасын тутыруның техник мөмкинлеген тәэмин итүгә кадәр, проект декларациясе
Башкарма комитетка кәгазьдә, тегелгән, номер куелган һәм төзүченең мөһере белән
беркетелгән хәлдә, бер экземплярда бирелә.
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6 нчы кушымта
Биектау муниципаль районы башкарма
комитеты тарафыннан күп фатирлы
йортлар һәм (яисә) башка күчемсез
милек
объектларын
өлешле
төзү
өлкәсендә дәүләт контролен тормышка
ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен
гамәлгә ашыру буенча Административ
регламентка

Башкарма комитет бланкы
____________ N ________
N ____ _________________
Бәяләмә
_________________________________________ (юридик адрес, ИНН, ОГРН)
(юридик затның тулы исеме)

Һәм төзелеш объекты буенча проект декларациясе
________________________________________________________________________
(объектка тасвирлама, объектның урнашкан урыны)

“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә катнашуы
һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында”
2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясы 2 бүлеге, 20 һәм
21 статьялары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә.
Вазыйфа

____________________ /фамилия, инициаллар/
(имза)
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7 нче кушымта
Биектау муниципаль районы башкарма
комитеты тарафыннан күп фатирлы
йортлар һәм (яисә) башка күчемсез
милек
объектларын
өлешле
төзү
өлкәсендә дәүләт контролен тормышка
ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен
гамәлгә ашыру буенча Административ
регламентка
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык турында
гариза
Мин, _____________________________________________________________________
паспорт: сериясе ________________ номеры __________________________________
бирелгән_______________________________________________________________
"___"_________________ _______ ел,
“Шәхси мәгълүматлар турында”, 2006 ел, 27 нче июль, 152-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә,
ризалык бирәм
_______________________________________________________________________,
(адрес буенча урнашкан оешманың исеме)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
минем шәхси мәгълүматларымны эшкәртүгә, атап әйткәндә:
Фамилия, исем, әтисенең исеме; туу датасы һәм урыны; шәхесне ачыклаучы
төп документның номеры; күрсәтелгән документны бирү вакыты һәм аны биргән
орган турында мәгълүмат;теркәлү адресы; яшәү урыны; хөкем ителү булуы
(булмавы һәм (яки) җинаять эзәрлекләве яки җинаять эзәрлекләве туктатылуы
турында мәгълүматлар)
Икътисад өлкәсендә җинаятьләр өчен хөкем итү булмавы (әлеге хөкем бетерелгән
яки алынган затлардан кала) турында РФ ЭЭБнән сорату алу, шулай ук күрсәтелгән затларга карата
билгеле вазыйфаларны биләү яки капиталь төзелеш объектлары
төзелеше, реконструкциясе өлкәсендә яки андый төзелеш, реконструкцияне оештыру өлкәсендә аерым
эшчәнлек белән шөгыльләнү хокукыннан мәхрүм итү кулланылмаганы
һәм дисквалификация рәвешендә административ җәза бирү булмавына РФ ФНХнән
соратуны рәсмиләштерү максатыннан эшкәртү өчен ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Шәхси мәгълүматлар белән барлык гамәлләрне (операцияләрне) тормышка
ашыру хокукын, шул исәптән җыюны, системага салуны, туплауны, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән бирү), шәхесен
аныклау, блокировать итүне, эшкәртү максатлары нигезендә шәхси мәгълүматларны
юкка чыгаруны да кертеп хокук бирәм.
Мин шәхси мәгълүматларны эшкәртү тәртибен билгеләүче оешмаларның
документлары белән, шулай ук әлеге өлкәдә минем хокукларым һәм бурычларым белән таныштым.
Ризалык аны имзалаган көннән үз көченә керә һәм билгеләнмәгән вакыт
арасында гамәлдә була. Ризалык минем тарафтан теләсә кайсы вакытта, минем язма гаризам нигезендә
кайтарып алынырга мөмкин.
"___"__________ 20___ ел.
(имза)

___________ _____________________/фамилия, инициаллар/
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8 нче кушымта
Биектау муниципаль районы башкарма
комитеты тарафыннан күп фатирлы
йортлар һәм (яисә) башка күчемсез
милек
объектларын
өлешле
төзү
өлкәсендә дәүләт контролен тормышка
ашыру буенча дәүләт вәкаләтләрен
гамәлгә ашыру буенча Административ
регламентка

Башкарма комитет бланкы
КҮРСӘТМӘ N ____
“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә
катнашуы һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр
кертү турында” 2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль законны,
Россия Федерациясе Президенты норматив хокукый актларын, Россия
Федерациясе Хөкүмәте норматив хокукый актларын, вәкаләтле орган норматив
хокукый актларын, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларын
бозуларны бетерү, күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын
өлешләп төзүдә катнашу өлкәсендә Россия Федерациясе һәм Татарстан
Республикасы законнарын бозуларны бетерү турында
"____"___________

______________________ (уздыру урыны)

Тикшерү уздыру акты нигезендә "___"___________ ел
N ______ эшчәнлек _________________________________________________,
(төзүченең исеме)

“Күпфатирлы йортлар һәм башка күчемсез милек объектларын өлешләп төзүдә катнашуы
һәм Россия Федерациясенең кайбер закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү турында”
2004 ел, 30 нчы декабрь, 214-ФЗ номерлы Федераль законның 23 ст. 5 б. 6 п. 2 б.,
“Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә
органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын
өлешле төзү өлкәсендә дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру буенча Татарстан
Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында” 2007 ел, 27 нче декабрь, 66-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы, Татарстан Республикасы “Биектау муниципаль
районы” муниципаль берәмлеге Уставы белән эш йөртеп, Биектау муниципаль районы
башкарма комитеты имзалый:
____________________________________________________________________________________,
(күрсәтмә бирелә торган вазыйфаи затның исеме)

1) түбәндәге чараларны тормышка ашырырга:
N
т/б
1
2
3

Чаралар, норматив документлар исеме

Башкару вакыты

2) Кагыйдә бозуларны бетерү турында мәгълүмат раслаучы документларның
күчермәләре белән бергә яза формада Биектау муниципаль районы Башкарма комитетына
билгеләнгән үтәү срокларыннан соңга калмыйча тәкъдим ителергә тиеш.
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Әлеге күрсәтмәне билгеләнгән срокта үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен вазыйфаи
зат, юридик зат административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексының
19.5 ст. 4 б. Билгеләнгән тәртиптә җаваплылыкка тартылырга тиешле.
Күрсәтмә күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез милекнең башка объектларын
өлешле төзү өлкәсендә гамәлдә булган законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда,
шулай ук суд эшчәнлеге турында арбитраж судларда шикаять белдерелергә мөмкин.
Шикаять бирү әлеге күрсәтмәне үтәүне туктатып тормый.
Вазыйфаи затның имзасы:
____________________
(вазыйфа)

_______________ ____________________________
(имза)
(фамилия, инициаллар)

Күрсәтмә белән таныштым (-тык), бер нөсхәсен алдым (-дык):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(күрсәтмә алган һәм танышкан затның фамилиясе, инициаллары, вазыйфасы, датасы, имзасы)

