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Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт торак
инспекциясенең 30.10.2017 № 326 боерыгы
белҽн расланган Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт торак
инспекциясе тарафыннан тҿбҽк дҽҥлҽт
торак кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыру буенча
дҽҥлҽт функциясен ҥтҽҥнең административ
регламентына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында

Россия Федерациясе Торак кодексы, «Россия Федерациясендҽ инвалидларны
социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендҽге 181-ФЗ номерлы федераль
закон, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан
Республикасында тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру
тҽртибен раслау турында» 2018 елның 28 февралендҽге 128 номерлы
карары нигезендҽ боерык бирҽм:
1. Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт торак инспекциясенең 30.10.2017 № 326
боерыгы белҽн расланган Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы
Дҽҥлҽт торак инспекциясе тарафыннан тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ
ашыру буенча дҽҥлҽт функциясен ҥтҽҥнең административ регламентына
(алга таба – Регламент) тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ:
1 бҥлектҽ:
1.1 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«1.1. Ҽлеге Регламент махсус чаралар белҽн җиһазландырылган кҥпфатирлы
йортларда биналарның һҽм кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең инвалидлар ҿчен ҥтемле
булу шартлары тҽэмин ителҥгҽ тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген һҽм тҿбҽк дҽҥлҽт
контролен (кҥзҽтчелеген) гамҽлгҽ ашыру буенча дҽҥлҽт функциясен
(алга
таба – дҽҥлҽт функциясе) ҥтҽгҽндҽ Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт торак
инспекциясе (алга таба – Инспекция) административ процедураларының һҽм
административ гамҽллҽренең срокларын һҽм эзлеклелеген билгели.
Махсус чаралар белҽн җиһазландырылган кҥпфатирлы йортларда биналарның
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һҽм кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең инвалидлар ҿчен ҥтемле булу шартларын тҽэмин
ителҥгҽ тҿбҽк дҽҥлҽт контроле (кҥзҽтчелеге) (алга таба – тҿбҽк дҽҥлҽт контроле
(кҥзҽтчелеге)) Инспекция тарафыннан тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ
ашырганда гамҽлгҽ ашырыла.
Дҽҥлҽт функциясенең аталышы: тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ
ашыру.»;
1.3 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«1.3. Дҽҥлҽт функциясе тҥбҽндҽгелҽргҽ нигезлҽнеп гамҽлгҽ ашырыла:
Россия Федерациясе Конституциясе (Россия Федерациясе Законнар
җыентыгы, 2014, № 31, 4398 ст.);
Россия Федерациясе Гражданлык кодексы (алга таба – РФ ГК), (Российская
газета, 1994, 8 декабрь. кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы
(алга таба – РФ КоАП) (Российская газета, 2001, 31 декабрь, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен
исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба – РФ ТК) (Россия Федерациясе
Законнар җыентыгы, 2005, № 1, 14 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Кулланучыларның хокукларын яклау турында» 1992 елның 7 февралендҽге
2300-1 номерлы Россия Федерациясе законы (алга таба – 2300-1 номерлы федераль
закон) (Российская газета, 1996, 16 гыйнвар, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Россия Федерациясендҽ инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның
24 ноябрендҽге 181-ФЗ номерлы федераль закон (Россия Федерациясе Законнар
җыентыгы, 1995, № 48, 4563 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Россия Федерациясе субъектларының закон чыгару (вҽкиллекле) һҽм
дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнарын оештыруның гомуми принциплары
турында» 1999 елның 6 октябрендҽге 184-ФЗ номерлы федераль закон
(Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 1999, № 42, 5005 ст., кертелгҽн
ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Техник җайга салу турында» 2002 елның 27 декабрендҽге 184-ФЗ номерлы
федераль закон (Российская газета, 2002, 31 декабрь, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен
исҽпкҽ алып);
«Россия
Федерациясендҽ
җирле
ҥзидарҽ
оештыруның
гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы федераль
закон (Российская газета, 2003, 8 октябрь, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Россия Федерациясе гражданнарының мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе
турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба –
59-ФЗ номерлы федераль закон) (Российская газета, 2006, 11 май, кертелгҽн
ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Дҽҥлҽт контролен (кҥзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ
ашырганда юридик затларның һҽм шҽхси эшкуарларның хокукларын яклау
турында» 2008 елның 26 декабрендҽге 294-ФЗ номерлы федераль закон
(алга таба – 294-ФЗ номерлы федераль закон) (Российская газета, 2008, 30 декабрь,
кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Энергия саклау турында һҽм энергетика нҽтиҗҽлеген арттыру турында
һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында»
2009 елның 23 ноябрендҽге 261-ФЗ номерлы федераль закон (алга таба – 261-ФЗ
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номерлы федераль закон) (Российская газета, 2009, 27 ноябрь, кертелгҽн
ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Биналарның һҽм корылмаларның куркынычсызлыгы турында техник
регламент» 2009 елның 30 декабрендҽге 384-ФЗ номерлы федераль закон
(алга таба – 384-ФЗ номерлы федераль закон) (Российская газета, 2009,
31 декабрь, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Торак урыннарыннан файдалану
кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2006 елның 21 гыйнварындагы 25 номерлы
карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 25 номерлы карары) (Россия Федерациясе
Законнар җыентыгы, 2006, № 5, 546 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Бҥлмҽ урынын торак урын, торак урынны
яшҽҥ ҿчен яраксыз һҽм кҥпфатирлы йортны аварияле һҽм сҥтелергҽ яисҽ ҥзгҽртеп
корылырга тиеш дип тану турында нигезлҽмҽ раслау турында» 2006 елның
28 гыйнварындагы 47 номерлы карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 47 номерлы
карары) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2006, № 6, 702 ст., кертелгҽн
ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Коммуналь хезмҽтлҽрдҽн файдалану
нормативларын һҽм кҥпфатирлы йортта уртак мҿлкҽтне карап тоту максатларында
коммуналь ресурслардан файдалану нормативларын билгелҽҥ һҽм ачыклау
кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2006 елның 23 маендагы 306 номерлы карары
(алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 306 номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар
җыентыгы, 2006, № 22, 2338 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Кҥпфатирлы йортта уртак мҿлкҽтне карап
тоту кагыйдҽлҽрен һҽм кҥпфатирлы йортта уртак мҿлкҽт белҽн эш итҥ, аны карап
тоту һҽм ремонтлау буенча тиешсез сыйфатта һҽм (яисҽ) билгелҽнгҽн озынлыгын
артып китҥче ҿзеклеклҽр белҽн хезмҽтлҽр кҥрсҽтелгҽн һҽм эшлҽр башкарылган
очракта торак урынны карап тоту ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽмен ҥзгҽрҥ кагыйдҽлҽрен раслау
турында» 2006 елның 13 августындагы 491 номерлы карары (алга таба –
РФ Хҿкҥмҽтенең 491 номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы,
2006, № 34, 3680 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Гражданнарның коммуналь-кҿнкҥреш
ихтыяҗларын тҽэмин итҥ ҿчен газ китертҥ тҽртибе турында» 2008 елның 21
июлендҽге 549 номерлы карары (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2008,
№ 30, 3635 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Дҽҥлҽт контроль (кҥзҽтчелек) органнары
һҽм муниципаль контроль органнары тарафыннан юридик затларга һҽм шҽхси
эшкуарларга планлы тикшерҥлҽр ҥткҽрҥнең еллык планнарын ҽзерлҽҥ кагыйдҽлҽрен
раслау турында» 2010 елның 30 июнендҽге 489 номерлы карары (алга таба –
РФ Хҿкҥмҽтенең 489 номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар
җыентыгы, 2010, № 28, 3706 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Кҥпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итҥ
ҿлкҽсендҽ эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыручы оешмалар тарафыннан мҽгълҥмат ачу
стандартын раслау турында» 2010 елның 23 сентябрендҽге 731 номерлы карары
(алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 731 номерлы карары белҽн расланган стандарт),
(Российская газета, 2010, 1 октябрь, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерация Хҿкҥмҽтенең «Кҥпфатирлы йортта уртак мҿлкҽтне
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тиешенчҽ карап тотуны тҽэмин итҥ ҿчен кирҽкле хезмҽтлҽрнең һҽм эшлҽрнең
минималь исемлеге һҽм аларны кҥрсҽтҥ һҽм башкару тҽртибе турында» 2013 елның
3 апрелендҽге 290 номерлы карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 290 номерлы
карары) (Хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru),
2013, 12 апрель, басылып чыгу номеры: 0001201304120004, кертелгҽн
ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Энергия саклау турында һҽм энергетика
нҽтиҗҽлелеген арттыру турында законнардагы талҽплҽрнең ҥтҽлҥенҽ дҽҥлҽт
контролен (кҥзҽтчелеген) гамҽлгҽ ашыру кагыйдҽлҽрен раслау турында һҽм
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең кайбер актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында»
2011 елның 25 апрелендҽге 318 номерлы карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең
318 номерлы карары) (Российская газета, 2011, 29 апрель, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен
исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Кҥпфатирлы йортларда һҽм торак
йортларда милекчелҽргҽ һҽм биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ турында» 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы карары (алга таба –
РФ Хҿкҥмҽтенең 354 номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы,
2011, № 22, 3168 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Йорт эче һҽм фатир эче газ
җайланмасыннан файдаланганда һҽм аны карап тотканда куркынычсызлык
тҽэмин итҥ чаралары турында» 2013 елның 14 маендагы 410 номерлы карары
(алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 410 номерлы карары) (Хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2013, 24 май, басылып чыгу номеры:
0001201305240001, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Кҥпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итҥ
буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе турында» 2013 елның 15 маендагы
416 номерлы карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 416 номерлы карары) (Хокукый
мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2013, 22 май, басылып
чыгу номеры: 0001201305220001, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге турында» 2013
елның 11 июнендҽге 493 номерлы карары (Хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернетпорталы (www.pravo.gov.ru), 2013, 17 июнь, басылып чыгу номеры:
0001201306170023, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Тикшерҥлҽрнең бердҽм реестрын
формалаштыру һҽм алып бару кагыйдҽлҽре турында» 2015 елның 28 апрелендҽге
415 номерлы карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 415 номерлы карары) (Россия
Федерациясе Законнар җыентыгы, 2015, № 19, 2825 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен
исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Тикшерҥлҽр оештырганда һҽм ҥткҽргҽндҽ
ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында дҽҥлҽт контроль (кҥзҽтчелек)
органнары, муниципаль контроль органнары тарафыннан документларга һҽм (яисҽ)
мҽгълҥматларга, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, шушы документлар һҽм (яисҽ)
мҽгълҥматлар белҽн эш итҥче бҥтҽн дҽҥлҽт органнарына, җирле ҥзидарҽ
органнарына яисҽ дҽҥлҽт органнарына яисҽ җирле ҥзидарҽ органнарына буйсынучы
оешмаларга гарызнамҽлҽр җибҽрҥ һҽм аларны тҥлҽҥсез нигездҽ алу турында»
2016 елның 18 апрелендҽге 323 номерлы карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең
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323 номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2016 № 17,
2418 ст.);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Кҥпфатирлы йортта торак урыннарны
һҽм уртак мҿлкҽтне инвалидларның ихтыяҗларын исҽпкҽ алып яраклаштыру
чаралары турында» 2016 елның 9 июлендҽге 649 номерлы карары (алга таба – РФ
Хҿкҥмҽтенең 649 номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы,
2016, № 30, 4914 ст.);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Дҽҥлҽт контроленең (кҥзҽтчелегенең)
аерым тҿрлҽрен оештырганда куркыныч-юнҽлешле якын килҥне куллану һҽм
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең кайбер актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында»
2016 елның 17 августындагы 806 номерлы карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең
806 номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2016, № 35, 5326
ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимияте органнары һҽм Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте
органнарындагы вазыйфаи затлар эшчҽнлегенҽ дҽҥлҽт контролен (кҥзҽтчелеген)
гамҽлгҽ ашыруга вҽкалҽтле дҽҥлҽт органнары тарафыннан Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнарына һҽм Россия Федерациясе субъектлары
дҽҥлҽт хакимияте органнарындагы вазыйфаи затларга тикшерҥлҽр уздыруның еллык
планнары проектларын ҽзерлҽҥ, шулай ук Россия Федерациясе субъектлары
дҽҥлҽт хакимияте органнарына һҽм Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт
хакимияте органнарындагы вазыйфаи затларга планнан тыш тикшерҥлҽрне
килештерҥ турында» 2016 елның 31 октябрендҽге 1106 номерлы карары (алга
таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 1106 номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар
җыентыгы, 2016, № 45, 6270 ст.);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Зарури талҽплҽрне бозуның ярамаганлыгы
турында кисҽтҥлҽр тҿзҥ һҽм җибҽрҥ, юридик зат, шҽхси эшкуар тарафыннан
мондый кисҽтҥлҽргҽ ризасызлыклар бирҥ һҽм аларны карап тикшерҥ, мондый
кисҽтҥне ҥтҽҥ турында хҽбҽр итҥ кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2017 елның 10
февралендҽге 166 номерлы карары (алга таба – РФ Хҿкҥмҽтенең 166 номерлы
карары) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2017, № 8, 1239 ст.);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Тикшерҥлҽрне оештырганда һҽм
ҥткҽргҽндҽ дҽҥлҽт контроль (кҥзҽтчелек) органнары, муниципаль контроль
органнары тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында шушы
документлар һҽм (яки) мҽгълҥматлар белҽн эш итҥче бҥтҽн дҽҥлҽт органнарыннан,
җирле ҥзидарҽ органнарыннан яисҽ дҽҥлҽт органнарына яки җирле ҥзидарҽ
органнарына буйсынучы оешмалардан сорала һҽм алына торган документлар һҽм
(яки) мҽгълҥматлар исемлеген раслау турында» 2016 елның 19 апрелендҽге
724-р номерлы боерыгы (алга таба – Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 724-р
номерлы боерыгы) (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2016, № 18, 2647 ст.,
кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь комплекс буенча дҽҥлҽт
комитетының «Торак фондын техник эксплуатациялҽҥ кагыйдҽлҽрен һҽм
нормаларын раслау турында» 2003 елның 27 сентябрендҽге 170 номерлы карары
(алга таба – ПиН) (Российская газета, 2003, 23 октябрь);
Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының «2008 елның 26
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декабрендҽге «Дҽҥлҽт контролен (кҥзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне
гамҽлгҽ ашырганда юридик затларның һҽм шҽхси эшкуарларның хокукларын
яклау турында» 294-ФЗ номерлы федераль законны тормышка ашыру хакында»
2009 елның 27 мартындагы 93 номерлы боерыгы (алга таба – РФ
Генпрокуратурасының 93 номерлы боерыгы) («Законность» басмасы, 2009, № 5,
кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Генераль прокуратурасының «Җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм җирле ҥзидарҽ органнарындагы вазыйфаи затлар эшчҽнлегенҽ дҽҥлҽт контролен
(кҥзҽтчелеген) гамҽлгҽ ашыруга вҽкалҽтле дҽҥлҽт органнары тарафыннан
тикшерҥлҽр уздыруның еллык планын формалаштыру һҽм прокуратура
органнарында килештерҥ тҽртибе турында һҽм җирле ҥзидарҽ органнары һҽм
җирле ҥзидарҽ органнарындагы вазыйфаи затлар эшчҽнлегенҽ планнан тыш
тикшерҥлҽрне прокуратура органнарында килештерҥ тҽртибе турында» 2014
елның 21 апрелендҽге 222 номерлы боерыгы (алга таба – Россия
Генпрокуратурасының 222 номерлы боерыгы) (Законность, 2014, № 7);
Россия Федерациясе Икътисадый ҥсеш министрлыгының «Дҽҥлҽт
контролен (кҥзҽтчелеген) һҽм муниципаль контрольне гамҽлгҽ ашырганда
юридик затларның һҽм шҽхси эшкуарларның хокукларын яклау турында»
федераль закон нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру хакында» 2009 елның 30
апрелендҽге 141 номерлы боерыгы (алга таба – Россия Икътисадый ҥсеш
министрлыгының № 141 боерыгы) (Российская газета, 2009, 14 май, кертелгҽн
ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Россия Федерациясе Тҿбҽк ҥсеше министрлыгының «Россия Федерациясе
субъектларының вҽкалҽтле башкарма хакимият органнары тарафыннан
кҥпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итҥ ҿлкҽсендҽ эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыручы
оешмаларның мҽгълҥмат ачу стандартын ҥтҽвен тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыру
тҽртибен раслау турында» 2012 елның 9 апрелендҽге 162 номерлы боерыгы
(Российская газета, 2012, 25 май);
Россия Федерациясе Тҿбҽк ҥсеше министрлыгының «Россия Федерациясе
субъектларында дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыру тҽртибен, шул исҽптҽн
муниципаль торак контроле органнарының Россия Федерациясе субъектларының
тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыручы вҽкалҽтле башкарма хакимият
органнары белҽн хезмҽттҽшлек итҥе тҽртибен һҽм дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге һҽм
муниципаль торак контроле буенча функциялҽр башкаруның административ
регламентларын эшлҽҥ буенча методик кҥрсҽтмҽлҽр раслау турында» 2013 елның
23 августындагы 360 номерлы боерыгы («Нормирование в строительстве и ЖКХ»
басмасы, № 5, 2013);
Татарстан Республикасы Конституциясе (Ватаным Татарстан, 2002, 30 апрель,
кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Татарстан Республикасында гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽре турында»
2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга
таба – 16-ТРЗ номерлы закон) (Республика Татарстан, 2014, 2 август, кертелгҽн
ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
«Гражданнарның торак хокукларын яклауны тҽэмин итҥ турында» 2011 елның
10 октябрендҽге 72-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (Республика
Татарстан, 2011, 21 октябрь, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
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«Татарстан Республикасында кҥпфатирлы йортларда уртак мҿлкҽткҽ
капиталь ремонт уздыруны оештыру турында» 2013 елның 25 июнендҽге 52-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 52-ТРЗ номерлы закон)
(Республика Татарстан, 2013, 28 июнь, кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы
Дҽҥлҽт торак инспекциясе мҽсьҽлҽлҽре» 2011 елның 26 декабрендҽге 1068 номерлы
карары («Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һҽм
боерыклары һҽм республика башкарма хакимият органнары норматив актлары
җыентыгы» журналы, 2012, № 10, 0383 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында кҥпфатирлы йортларда уртак мҿлкҽтне капиталь ремонтлауга минималь
кертем кҥлҽмен билгелҽҥ турында» 2013 елның 29 июнендҽге 450 номерлы карары
(«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һҽм боерыклары һҽм
республика башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы» журналы,
2014, № 29, 0846 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2018 елларга
Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽрендҽ коммуналь хезмҽтлҽргҽ
гражданнар тарафыннан кертелҽ торган тҥлҽҥ кҥлҽмен ҥзгҽртҥнең чик (максималь)
индексларын раслау турында» 2014 елның 30 апрелендҽге 283 номерлы карары
(«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һҽм боерыклары һҽм
республика башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы» журналы,
2014, № 37, 1159 ст., кертелгҽн ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып).
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру тҽртибен
раслау турында» 2018 елның 28 февралендҽге 128 номерлы карары (Татарстан
Республикасы хокукый мҽгълҥматының рҽсми порталы PRAVO.TATARSTAN.RU,
2018, 9 апрель).»
1.4 пунктын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«1.4. Тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге предметы булып дҽҥлҽт хакимияте
органнарының, җирле ҥзидарҽ органнарының, шулай ук юридик затларның, шҽхси
эшкуарларның һҽм гражданнарның торак законнарында, энергия саклау турында
һҽм энергетика нҽтиҗҽлелеген арттыру турында законнарда билгелҽнгҽн,
милекчелек формасына бҽйсез рҽвештҽ, торак фондыннан файдалануга һҽм аны
саклауга карата талҽплҽрнең, шул исҽптҽн торак урыннарына, алардан файдалануга
һҽм аларны карап тотуга, кҥпфатирлы йортларда торак урын милекчелҽренең уртак
мҿлкҽтеннҽн файдалануга һҽм аны карап тотуга карата, капиталь ремонт фондлары
формалаштыруга һҽм кҥпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итҥне гамҽлгҽ ашыручы,
кҥпфатирлы йортларда уртак мҿлкҽтне карап тоту һҽм ремонтлау буенча хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥче һҽм (яки) эшлҽр башкаручы юридик затларны, шҽхси эшкуарларны, тҿбҽк
операторлары булдыру һҽм аларның эшчҽнлегенҽ карата, гражданнар тарафыннан
коммуналь хезмҽтлҽргҽ кертелҽ торган тҥлҽҥ кҥлҽмен ҥзгҽртҥдҽге чиклҽмҽлҽрнең
бозылуына карата талҽплҽрнең, коммуналь ресурслардан (коммуналь хезмҽтлҽрдҽн)
куллану нормативлары составына, коммуналь ресурсларны (коммуналь
хезмҽтлҽрне) куллану нормативларын билгелҽҥ шартларына һҽм методларына,
шулай ук коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмҽтлҽрне) куллану буенча
билгелҽнгҽн норматив кҥлҽменең нигезле булу-булмавына карата талҽплҽрнең,
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кҥпфатирлы йортта уртак мҿлкҽтне карап тоту кагыйдҽлҽрендҽге һҽм торак урынны
карап тоткан ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽмен ҥзгҽртҥ кагыйдҽлҽрендҽге, кҥпфатирлы йортларда
һҽм торак йортларда биналарның милекчелҽренҽ һҽм кулланучыларга коммуналь
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ, туктатып тору һҽм чиклҽҥ кагыйдҽлҽрендҽге талҽплҽрнең,
кҥпфатирлы йортларда һҽм торак йортларда биналарның энергетика ягыннан
нҽтиҗелелеге һҽм кулланыла торган энергетика ресурсларын исҽпкҽ алу
җайланмалары белҽн тҽэмин итҥ талҽплҽренең, социаль файдаланудагы наем
йортларыннан торак урыннар бирҥгҽ, махсуслаштырылган оешма белҽн йорт һҽм
(яки) фатир эче газ җайланмасын техник карап тоту һҽм ремонтлау турында
шартнамҽ булуга карата талҽплҽрнең (алга таба – зарури талҽплҽр) ҥтҽлеше, җирле
ҥзидарҽ органнарының, ресурс белҽн тҽэмин итҥче оешмаларның, кҥпфатирлы
йортлар белҽн идарҽ итҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы затларның торак-коммуналь
хуҗалыкның дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (алга таба – ТКХ ДМС) мҽгълҥмат
урнаштыру тҽртибенҽ карата талҽплҽрне бозулары тора.
Тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге һҽм тҿбҽк дҽҥлҽт контроле (кҥзҽтчелеге) дҽҥлҽт
хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары, юридик затлар, шҽхси эшкуарлар
һҽм гражданнар тарафыннан зарури талҽплҽрнең ҥтҽлешенҽ тикшерҥлҽрне оештыру
һҽм уздыру, зарури талҽплҽр бозылуны профилактикалау буенча чаралар, юридик
затлар, шҽхси эшкуарлар белҽн бҽйлҽнешкҽ кермичҽ гамҽлгҽ ашырыла торган
чараларны уздыру, ачыкланган бозуларны чиклҽҥ һҽм (яисҽ) юкка чыгару буенча
Россия Федерациясе законнарында каралган чараларны кҥрҥ, зарури талҽплҽрнең
ҥтҽлҥен системалы рҽвештҽ кҥзҽтҥ, дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары, юридик затлар, шҽхси эшкуарлар һҽм гражданнар тарафыннан ҥз
эшчҽнлеклҽрен гамҽлгҽ ашырганда зарури талҽплҽрнең ҥтҽлҥ торышын анализлау
һҽм фаразлау (алга таба – системалы рҽвештҽ кҥзҽтҥ һҽм анализлау) юлы белҽн
гамҽлгҽ ашырыла.»;
1.4 пунктыннан соң тҥбҽндҽге эчтҽлекле бҥлекчҽ ҿстҽргҽ:
«ТҾБҼК ДҼҤЛҼТ КОНТРОЛЕНЕҢ (КҤЗҼТЧЕЛЕГЕНЕҢ) ПРЕДМЕТЫ
1.4.1. Тҿбҽк дҽҥлҽт контроленең (кҥзҽтчелегенең) предметы булып Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарының, җирле ҥзидарҽ органнарының,
шулай ук юридик затларның, шҽхси эшкуарларның һҽм гражданнарның кҥпфатирлы
йортларда торак урыннарның һҽм уртак мҿлкҽтнең һҽм кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽтлҽрнең Россия Федерациясе законнарында, шул исҽптҽн РФ Хҿкҥмҽтенең
649 номерлы карарында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ ярашлы рҽвештҽ инвалидлар ҿчен
ҥтемле булу шартларын тҽэмин итҥ кагыйдҽлҽрен (алга таба – зарури талҽплҽр)
ҥтҽве тора.»;
«Тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге» бҥлекчҽсен тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян
итҽргҽ:
«ТҾБҼК ДҼҤЛҼТ ТОРАК КҤЗҼТЧЕЛЕГЕ ҺҼМ ТҾБҼК
ДҼҤЛҼТ КОНТРОЛЕ (КҤЗҼТЧЕЛЕГЕ) ОБЪЕКТЛАРЫ
1.5. Дҽҥлҽт функциясе дҽҥлҽт хакимияте органнарына, җирле ҥзидарҽ
органнарына, юридик затларга, шҽхси эшкуарларга һҽм гражданнарга (алга таба –
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кҥзҽтчелек объектлары) карата гамҽлгҽ ашырыла.»;
«Тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ ашырганда вазыйфаи затларның
хокуклары, бурычлары һҽм алар ҿчен чиклҽмҽлҽр» бҥлекчҽсенең аталышын
тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«ДҼҤЛҼТ ФУНКЦИЯСЕН ГАМҼЛГҼ АШЫРГАНДА ВАЗЫЙФАИ
ЗАТЛАРЫНЫҢ ХОКУКЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ АЛАР ҾЧЕН
ЧИКЛҼМҼЛҼР»;
1.9 пунктка тҥбҽндҽге эчтҽлекле 8 пунктча ҿстҽргҽ:
«8) РФ Хҿкҥмҽтенең 806 номерлы карарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ элегрҽк
алар эшчҽнлегенҽ һҽм (яки) тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге объектларына бирелгҽн
куркыныч категориясен яки куркынычлылык классын ҥзгҽртҥ турында
Инспекциягҽ гариза тапшырырга.»;
1.10 пунктның 2 пунктчасында «тҿбҽк дҽҥлҽт торак» сҥзлҽрен тҿшереп
калдырырга;
2 бҥлектҽ:
2.4 пунктта:
унбишенче абзацта «тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелегенең» сҥзлҽрен «тҿбҽк
дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелегенең һҽм тҿбҽк дҽҥлҽт контроленең (кҥзҽтчелегенең)»
сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
унҗиденче абзацта «тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелегенең» сҥзлҽрен «тҿбҽк
дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелегенең һҽм тҿбҽк дҽҥлҽт контроленең (кҥзҽтчелегенең)»
сҥзлҽренҽ алмаштырырга»;
«Ҥзлҽренҽ карата дҽҥлҽт функциясе гамҽлгҽ ашырыла торган юридик
затлардан, шҽхси эшкуарлардан тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге буенча чараларны
уздырган ҿчен тҥлҽҥ алуның ярамаганлыгы» бҥлекчҽсе аталышын тҥбҽндҽге
редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«ҤЗЛҼРЕНҼ КАРАТА ДҼҤЛҼТ ФУНКЦИЯСЕ ГАМҼЛГҼ АШЫРЫЛА
ТОРГАН ЮРИДИК ЗАТЛАРДАН, ШҼХСИ ЭШКУАРЛАРДАН КОНТРОЛЬЛЕК
ЧАРАЛАРЫН УЗДЫРГАН ҾЧЕН ТҤЛҼҤ АЛУНЫҢ ЯРАМАГАНЛЫГЫ»;
2.9 пунктта «тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге буенча чараларның» сҥзлҽрен
«контрольлек чараларының» сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
2.11 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«2.11. Юридик затларга, шҽхси эшкуарларга карата планлы тикшерҥлҽр
(тҿбҽк операторларыннан тыш) елына бер мҽртҽбҽдҽн ешрак булмаган кҥлҽмдҽ
ҥткҽрелҽ.
Тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге РФ Хҿкҥмҽтенең 806 номерлы карары белҽн
расланган куркыныч-юнҽлешле якын килҥне кулланып гамҽлгҽ ашырыла торган
һҽм аларга карата Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан планлы тикшерҥлҽр
уздыруның башка тҿрле ешлыгы билгелҽнергҽ мҿмкин булган дҽҥлҽт контроле
(кҥзҽтчелеге) тҿрлҽре исемлегенҽ керҽ.
Контрольлек чараларын, зарури талҽплҽр бозылуны профилактикалау
чараларын уздыру интенсивлыгын (формасын, озынлыгын, ешлыгын) сайлау
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юридик зат, шҽхси эшкуар эшчҽнлегенең һҽм (яки) тҿбҽк дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге
объектларының билгеле бер куркыныч категориясенҽ яки билгеле бер
куркынычлылык классына (категориясенҽ) кертелҥе белҽн билгелҽнҽ.
Куркынычлылыкның билгеле бер классына (категориясенҽ) кертҥ
Инспекция тарафыннан, юридик затларның, шҽхси эшкуарларның зарури
талҽплҽрне ҥтҽмҽҥ ихтималы аркасында потенциаль тискҽре нҽтиҗҽлҽрнең
авырлыгын исҽпкҽ алып, ҽ куркынычның билгеле бер категориясенҽ кертҥ –
шулай ук тиешле зарури талҽплҽрнең ҥтҽлмҽҥ ихтималын бҽялҽҥне исҽпкҽ алып,
гамҽлгҽ ашырыла.
Юридик затлар, шҽхси эшкуарлар эшчҽнлеген һҽм (яки) тҿбҽк дҽҥлҽт торак
кҥзҽтчелеге объектларын билгеле бер куркыныч категориясенҽ яисҽ билгеле бер
куркынычлылык классына (категориясенҽ) кертҥ критериялҽре Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнҽ, ҽгҽр мондый критериялҽр федераль законда
билгелҽнмҽсҽ.»;
2.11 пункттан соң тҥбҽндҽге эчтҽлекле 2.11.1 һҽм 2.11.2 пунктчалар ҿстҽргҽ:
«2.11.1. Бер ҥк Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органы яки
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органы вазыйфаи заты эшчҽнлегенҽ
планлы тикшерҥлҽр ике елга бер мҽртҽбҽдҽн артык булмаган кҥлҽмдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
2.11.2. Бер ҥк җирле ҥзидарҽ органына яки җирле ҥзидарҽ органы вазыйфаи
затына карата планлы тикшерҥлҽр ике елга бер мҽртҽбҽдҽн артмаган ешлыкта
уздырыла.»;
2.12 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«2.12. Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарының һҽм
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнары вазыйфаи затларының
эшчҽнлеклҽренҽ планлы тикшерҥлҽр Инспекция тарафыннан дҽҥлҽт контроленең
(кҥзҽтчелегенең) башка органнары белҽн берлектҽ, Россия Федерациясе Генераль
прокуратурасы тарафыннан Татарстан Республикасы буенча тикшерҥлҽрнең
Татарстан Республикасы прокуратурасы формалаштырган еллык планнары (алга
таба – дҽҥлҽт хакимияте органнарының ел саен уздырыла торган тикшерҥлҽр планы)
нигезендҽ формалаштырылган тикшерҥлҽрнең еллык җыелма планы нигезендҽ
уздырыла.»;
2.12 пункттан соң тҥбҽндҽге эчтҽлекле 2.12.1 һҽм 2.12.2 пунктчалар ҿстҽргҽ:
«2.12.1. Җирле ҥзидарҽ органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары вазыйфаи
затлары эшчҽнлеклҽренҽ планлы тикшерҥлҽр Инспекция тарафыннан дҽҥлҽт
контроленең (кҥзҽтчелегенең) башка органнары белҽн берлектҽ, җирле ҥзидарҽ
органнарына һҽм җирле ҥзидарҽ органнары вазыйфаи затларына планлы
тикшерҥлҽр уздыруның Татарстан Республикасы прокуратурасы тарафыннан
формалаштырылган һҽм килештерелгҽн еллык тикшерҥлҽр планы (алга таба – җирле
ҥзидарҽ органнарына еллык тикшерҥлҽр планы) нигезендҽ уздырыла.
2.12.2. Юридик затларга, шҽхси эшкуарларга планлы тикшерҥлҽр юридик
затларга, шҽхси эшкуарларга планлы тикшерҥлҽр уздыруның Инспекция
тарафыннан ҽзерлҽнҽ һҽм раслана торган еллык планнары (алга таба – юридик
затларга, шҽхси эшкуарларга ел саен уздырыла торган тикшерҥлҽр планы)
нигезендҽ уздырыла.»;
2.13 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:

11

«2.13. Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органын яки Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органы вазыйфаи затын планлы тикшерҥне дҽҥлҽт
хакимияте органнарын тикшерҥнең еллык планына кертҥ ҿчен мондый Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органына яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт
хакимияте органы вазыйфаи затына соңгы мҽртҽбҽ уздырылган планлы тикшерҥ
тҽмамланган кҿннҽн соң ике елның узып китҥе нигез булып тора.»;
тҥбҽндҽге эчтҽлекле 2.13.1-2.13.3 пунктлар ҿстҽргҽ:
«2.13.1. Җирле ҥзидарҽ органнарын планлы тикшерҥне тикшерҥлҽрнең еллык
планына кертҥ ҿчен тҥбҽндҽгелҽрдҽн соң ике елның узып китҥе нигез булып тора:
1) юридик затны – җирле ҥзидарҽ органын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алган кҿннҽн соң;
2) җирле ҥзидарҽ органына яки җирле ҥзидарҽ органы вазыйфаи затына
уздырылган соңгы планлы тикшерҥ тҽмамланган кҿннҽн соң.
2.13.2. Юридик затларны, шҽхси эшкуарларны планлы тикшерҥне планлы
тикшерҥлҽр уздыруның еллык планына кертҥ ҿчен тҥбҽндҽгелҽрдҽн соң бер елның
узып китҥе нигез булып тора:
1) Инспекциягҽ кҥрсҽтелгҽн эшчҽнлекне башлау турында тапшырылган
белдерҥнамҽ нигезендҽ юридик затның, шҽхси эшкуарның кҥпфатирлы йортлар
белҽн идарҽ итҥ буенча эшчҽнлеге һҽм кҥпфатирлы йортларда уртак мҿлкҽтне карап
тоту һҽм ремонтлау буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яисҽ) эшлҽр башкару буенча
эшчҽнлеге гамҽлгҽ ашырыла башлаганнан соң;
2) социаль файдаланудагы беренче наем йорты социаль файдаланудагы наем
йортларының муниципаль реестрында исҽпкҽ алынганнан соң, – андагы торак
урыннарны наемга тапшыручы булып эшчҽнлеге тикшерелергҽ тиешле зат торса;
3) юридик затка, шҽхси эшкуарга карата ҥткҽрелгҽн соңгы планлы тикшерҥ
тҽмамланганнан соң;
4) коммуналь ресурслардан (коммуналь хезмҽтлҽрдҽн) файдалану
нормативлары билгелҽнгҽннҽн соң яисҽ ҥзгҽртелгҽннҽн соң.
2.13.3. 2016 елның 1 гыйнварыннан башлап 2018 елның 31 декабренҽ кадҽрге
чорда «Россия Федерациясендҽ кече һҽм урта эшкуарлыкны ҥстерҥ турында»
2007 елның 24 июлендҽге 209-ФЗ номерлы федераль законның 4 статьясындагы
нигезлҽмҽлҽргҽ ярашлы нигездҽ кече эшкуарлык субъектларына кертелгҽн юридик
затларга һҽм шҽхси эшкуарларга карата планлы тикшерҥлҽр 294-ФЗ номерлы
федераль законның 26.1 статьясындагы талҽплҽргҽ ярашлы рҽвештҽ оештырыла һҽм
ҥткҽрелҽ.»;
2.14 пунктны тҥбҽндҽге редакциясендҽ бҽян итҽргҽ:
«2.14. Юридик затка, шҽхси эшкуарга планнан тыш тикшерҥ уздыру ҿчен
тҥбҽндҽгелҽр нигез булып тора:
1) юридик зат, шҽхси эшкуар тарафыннан зарури талҽплҽрнең һҽм (яисҽ)
муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн талҽплҽрнең ачыкланган очракларын
бетерҥ турында элегрҽк бирелгҽн кҥрсҽтмҽнең ҥтҽлҥ вакыты узу;
2) Инспекция вазифаи затының дҽлилле йогынты акты, – юридик затлар,
шҽхси эшкуарлар белҽн бҽйлҽнешкҽ кермичҽ уздырылган контрольлек чаралары,
гражданнардан, шул исҽптҽн шҽхси эшкуарлардан, юридик затлардан Инспекциягҽ
килгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽрне һҽм гаризаларны, дҽҥлҽт хакимияте органнарыннан, җирле
ҥзидарҽ органнарыннан, массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларыннан алынган
мҽгълҥматларны карап тикшерҥ яки беренчел тикшерҥ нҽтиҗҽлҽрен анализлау
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нҽтиҗҽсендҽ, – тҥбҽндҽге фактлар турында:
а) гражданнарның гомеренҽ, сҽламҽтлегенҽ зыян, хайваннарга, ҥсемлеклҽргҽ,
ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас
объектларына (тарихи һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽренҽ), Россия Федерациясе Музей фонды
составына кертелгҽн музей предметларына һҽм музей коллекциялҽренҽ, Россия
Федерациясе Архив фондының аеруча кыйммҽтле, шул исҽптҽн уникаль
документларына, махсус тарихи, фҽнни, мҽдҽни ҽһҽмияткҽ ия булган, илкҥлҽм
китапханҽ фонды составына керҥче документларга, дҽҥлҽт иминлегенҽ зарар китерҥ
куркынычы, шулай ук табигый һҽм техноген холыклы гадҽттҽн тыш хҽллҽр
куркынычы барлыкка килҥе;
б) гражданнарның гомеренҽ, сҽламҽтлегенҽ зыян килҥ, хайваннарга,
ҥсемлеклҽргҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни
мирас объектларына (тарихи һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽренҽ), Россия Федерациясе Музей
фонды составына кертелгҽн музей предметларына һҽм музей коллекциялҽренҽ,
Россия Федерациясе Архив фондының аеруча кыйммҽтле, шул исҽптҽн уникаль
документларына, махсус тарихи, фҽнни, мҽдҽни ҽһҽмияткҽ ия булган, илкҥлҽм
китапханҽ фонды составына керҥче документларга, дҽҥлҽт иминлегенҽ зарар килҥ,
шулай ук табигый һҽм техноген холыклы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥе;
3) куркыныч-юнҽлешле якын килҥне кулланып, тҿбҽк дҽҥлҽт торак
кҥзҽтчелеген гамҽлгҽ ашырганда юридик затлар, шҽхси эшкуарлар белҽн
бҽйлҽнешкҽ кермичҽ чаралар уздырылганда юридик зат, шҽхси эшкуар
эшчҽнлегендҽ аларга туры килҥ яисҽ алардан тайпылу Инспекция раслаган
индикаторлар нигезендҽ планнан тыш тикшерҥ уздыру ҿчен дҽҥлҽт торак
кҥзҽтчелеге турындагы нигезлҽмҽдҽ каралган нигез булып торган параметрларның
ачыклануы;
4) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
йҿклҽмҽсенҽ туры китереп һҽм прокурорның прокуратура органнарына килгҽн
материаллар һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽр буенча законнар ҥтҽлешенҽ кҥзҽтчелек итҥ
кысаларында планнан тыш тикшерҥ ҥткҽрҥ турындагы талҽбе нигезендҽ чыгарылган
Инспекция җитҽкчесе боерыгы (кҥрсҽтмҽсе);
5) Инспекциягҽ, асылда ТКХ ДМС ярдҽмендҽ, гражданнардан, шул исҽптҽн
шҽхси эшкуарлардан, юридик затлардан мҿрҽҗҽгатьлҽр һҽм гаризалар, дҽҥлҽт
хакимияте органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан мҽгълҥматлар килҥе,
Инспекциянең ТКХ ДМС системасында тҥбҽндҽге фактлар турында мҽгълҥмат
ачыклавы:
а)
– кҥпфатирлы йортларда һҽм торак йортларда милекчелҽргҽ һҽм биналардан
файдаланучыларга коммуналь хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ, туктатып тору һҽм чиклҽҥ
кагыйдҽлҽре;
– торак милекчелҽре ширкҽтен, торак, торак-тҿзелеш яки башка тҿрле
махсуслаштырылган кулланучылар кооперативын тҿзҥ тҽртибенҽ, торак
милекчелҽре ширкҽте, торак, торак-тҿзелеш яки башка тҿрле махсуслаштырылган
кулланучылар кооперативы уставына карата;
– торак милекчелҽре ширкҽте, торак, торак-тҿзелеш яки башка тҿрле
махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы уставына ҥзгҽрешлҽр кертҥ
тҽртибенҽ карата;
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– кҥпфатирлы йортта биналарның милекчелҽре тарафыннан, идарҽче оешма
белҽн кҥпфатирлы йорт белҽн идарҽ итҥ шартнамҽсен тҿзҥ максатларында,
кҥпфатирлы йорт белҽн идарҽ итҥ буенча эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыручы (алга таба –
идарҽче оешма) юридик затны, оешу-хокукый формасына бҽйсез рҽвештҽ, яки
шҽхси эшкуарны сайлау турында карар, идарҽче оешма белҽн кҥпфатирлы йортта
уртак мҿлкҽтне карап тоту һҽм ремонтлау буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ һҽм (яки)
эшлҽр башкаруга шартнамҽ тҿзҥ турында карар, Россия Федерациясе Торак
кодексының 164 статьясының 1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн затлар белҽн кҥпфатирлы
йортта уртак мҿлкҽтне карап тоту буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ һҽм (яки) ремонтлау
буенча эшлҽр башкаруга шартнамҽлҽр тҿзҥ турында карар кабул ителҥ тҽртибенҽ
карата;
– кҥпфатирлы йортта уртак мҿлкҽтне карап тоту буенча хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ
һҽм (яки) ремонтлау буенча эшлҽр башкаруга шартнамҽлҽрнең шартларын раслау
тҽртибенҽ, кҥпфатирлы йортта биналарның милекчелҽренең уртак мҿлкҽтен карап
тоту һҽм ҽлеге йортта уртак мҿлкҽтне капиталь ремонтлау тҽртибенҽ карата
талҽплҽрнең бозылуы;
б) идарҽче оешманың Россия Федерациясе Торак кодексының 162
статьясының 2 ҿлешендҽ каралган бурычларны бозуы;
в) коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен гражданнар кертҽ торган тҥлҽҥ кҥлҽмен
ҥзгҽртҥнең чик (максималь) индексларын куллану ҿлкҽсендҽге бозулар;
г) коммуналь ресурсларны (коммуналь хезмҽтлҽрне) куллануның
билгелҽнгҽн норматив кҥлҽменең нигезсез булуы, коммуналь ресурслардан
(коммуналь хезмҽтлҽрдҽн) файдалану нормативлары составына карата талҽплҽр
бозылуы, коммуналь ресурслардан (коммуналь хезмҽтлҽрдҽн) куллану
нормативларын билгелҽҥ шартларын һҽм методларын сакламау, кҥпфатирлы йортта
уртак мҿлкҽтне карап тоту кагыйдҽлҽрен һҽм торак урынны карап тоткан ҿчен
тҥлҽҥ кҥлҽмен ҥзгҽртҥ кагыйдҽлҽрен бозу;
д) социаль файдаланудагы наем йортларында торак урыннарын наймга
тапшыручылар тарафыннан мондый йортларда наймга бирҥчелҽргҽ һҽм торак
урыннарны наймга алучыларга карата, социаль файдаланудагы торак фондына
караган торак урыннарның найм шартнамҽлҽрен һҽм торак урыннарның найм
шартнамҽлҽрен тҿзҥгҽ карата талҽплҽрнең бозылуы;
6) Россия Федерациясе баш дҽҥлҽт торак инспекторының планнан тыш
тикшерҥ билгелҽҥ турында Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте йҿклҽмҽлҽре нигезендҽ чыгарылган боерыгы (кҥрсҽтмҽсе).»;
тҥбҽндҽге эчтҽлекле 2.14.1-2.14.5 пунктлар ҿстҽргҽ:
«2.14.1. Шулай ук, асылда ТКХ ДМС аша, Инспекциягҽ гражданнардан, шул
исҽптҽн шҽхси эшкуарлардан, юридик затлардан мҿрҽҗҽгатьлҽрнең һҽм
гаризаларның, дҽҥлҽт хакимияте органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан
мҽгълҥматлар килҥе, Инспекция тарафыннан ТКХ ДМС системасында җирле
ҥзидарҽ органнарының, ресурс белҽн тҽэмин итҥче оешмаларның, кҥпфатирлы
йортлар белҽн идарҽ итҥ эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы затларның, гражданнарның
ТКХ ДМС системасында мҽгълҥмат урнаштыру тҽртибенҽ карата талҽплҽрне бозуы
хакында мҽгълҥматларның ачыклануы да планнан тыш тикшерҥ уздыру ҿчен нигез
булып тора.
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2.14.2. Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органына һҽм Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органы вазыйфаи затына планнан тыш тикшерҥ
уздыру ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез булып тора:
1) Инспекция башлыгының гражданнарның, оешмаларның мҿрҽҗҽгатьлҽре
һҽм дҽҥлҽт органнарыннан, җирле ҥзидарҽ органнарыннан алынган, гадҽттҽн тыш
хҽллҽр барлыкка китерҽ торган яки китерергҽ мҿмкин булган, гражданнарның
гомеренҽ һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч тудыра торган һҽм тудырырга мҿмкин
булган Россия Федерациясе законнарын бозу фактлары, шулай ук гражданнарның
хокукларын массакҥлҽм рҽвештҽ бозу турында мҽгълҥмат нигезендҽ кабул ителҽ
торган карары (аталган тикшерҥлҽр Татарстан Республикасы прокуратурасы белҽн
килештереп уздырыла);
2) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте йҿклҽмҽсе,
Россия Федерациясе Генераль прокурорының, Татарстан Республикасы
прокурорының прокуратура органнарына килгҽн материаллар һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽр
буенча законнар ҥтҽлешенҽ кҥзҽтчелек кысаларында планнан тыш тикшерҥ уздыру
турында талҽп итҥе (аталган тикшерҥлҽр прокуратура органнары белҽн
килештермичҽ уздырыла);
3) зарури талҽплҽр бозылуны бетерҥ турында элегрҽк бирелгҽн кҥрсҽтмҽне
ҥтҽҥ срогы тҽмамлану (аталган тикшерҥлҽр прокуратура органнары белҽн
килештермичҽ уздырыла).
2.14.3. Җирле ҥзидарҽ органына һҽм җирле ҥзидарҽ органы вазыйфаи
затларына планнан тыш тикшерҥ уздыру ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез булып тора:
1) Инспекция башлыгының гражданнарның, юридик затларның мҿрҽҗҽгатьлҽре һҽм дҽҥлҽт органнарыннан алынган, гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка
китерҽ торган яки китерергҽ мҿмкин булган, гражданнарның гомеренҽ һҽм
сҽламҽтлегенҽ куркыныч тудыра торган һҽм тудырырга мҿмкин булган Россия
Федерациясе законнарын бозу фактлары, шулай ук гражданнарның хокукларын
массакҥлҽм рҽвештҽ бозу турында мҽгълҥмат нигезендҽ кабул ителҽ торган карары
(аталган тикшерҥлҽр Татарстан Республикасы прокуратурасы белҽн килештереп
уздырыла);
2) Россия Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте йҿклҽмҽсе,
Россия Федерациясе Генераль прокурорының, Татарстан Республикасы прокурорының прокуратура органнарына килгҽн материаллар һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽр буенча
законнар ҥтҽлешенҽ кҥзҽтчелек кысаларында планнан тыш тикшерҥ уздыру турында
талҽп итҥе (аталган тикшерҥлҽр прокуратура органнары белҽн килештермичҽ
уздырыла);
2.14.4. Юридик затларга, шҽхси эшкуарларга планнан тыш урынга чыгып
тикшерҥ Инспекция тарафыннан ҽлеге Регламентның 2.14 пунктындагы 2 һҽм 3
пунктчаларда кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча, мондый юридик затларның, шҽхси
эшкуарларның эшчҽнлеклҽре гамҽлгҽ ашырылу урыны буенча, прокуратура органы
белҽн килештергҽннҽн соң ҥткҽрелергҽ мҿмкин.
2.14.5. 2.14 пунктның 2, 5 һҽм 6 пунктчаларында, 2.14.1 пунктында
кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча планнан тыш тикшерҥ тикшерелҽчҽк оешмага планнан
тыш тикшерҥ уздыру хакында алдан хҽбҽр итмичҽ уздырыла.»;
3 бҥлектҽ:
1 таблицага тҥбҽндҽге эчтҽлекле юллар ҿстҽргҽ:
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«Кҥпфатирлы
йортта
биналарга
карата
инвалидлар
ҿчен ҥтемле
булу
шартларын
тҽэмин итҥ

Инвалид яши торган кҥпфатирлы
йортта, инвалидның ихтыяҗларын
исҽпкҽ алып, уртак мҿлкҽтне яраклаштыруны бҽялҽҥ һҽм инвалид ҿчен аларны ҥтемле итҥ шартларын тҽэмин итҥ
максатларында, кҥпфатирлы йорттагы
уртак мҿлкҽткҽ тикшерҥ уздыру.
Инвалидлар яши торган кҥпфатирлы йортларда уртак мҿлкҽтне тикшерҥ инвалидларның торак урыннарын һҽм инвалидлар яши торган кҥпфатирлы йортларда уртак мҿлкҽтне
тикшерҥ буенча ведомствоара тҿбҽк
комиссиясе тарафыннан гамҽлгҽ
ашырыла.
Тҿбҽк комиссиясе составына дҽҥлҽт торак кҥзҽтчелеге органнары вҽкиллҽре кертелҽ.

РФ ТК 12 ст. 2 Тикшерҥ
п., 15 ст. 3 п., 36 акты
ст. 4.1 п.;
РФ Хҿкҥмҽтенең 649 номерлы карары белҽн
расланган Кҥпфатирлы йортта
торак урыннарның һҽм уртак
мҿлкҽтнең инвалидлар ҿчен
ҥтемле булу
шартларын тҽэмин итҥ кагыйдҽлҽренең 4 п., 6
п. (алга таба –
РФ Хҿкҥмҽтенең 649 номерлы карары белҽн
расланган
Кагыйдҽлҽр)

Кҥпфатирлы йортта (алга таба – КФЙ)
уртак мҿлкҽтнең инвалидлар ҿчен
ҥтемле булуы буенча талҽплҽрнең
ҥтҽлҥе:
1) инвалид яши торган КФЙ янҽшҽ
торган территория шумый һҽм вибрациялҽнми торган тҥшҽмҽле (юл, идҽн,
баскыч), аяк киеменең табаны, йҿрҥ
ҿчен ярдҽмче терҽк чаралары һҽм
тҿрле һава шартларында кресло-коляска тҽгҽрмҽчлҽре элҽгеп калмасын
ҿчен ярыкларсыз ҿслекле, кытыршы
булырга тиеш;
2) плитҽ ҿслеге арасындагы җҿйлҽрнең калынлыгы 15 миллиметрдан
артмаска тиеш. Аларны кҿпшҽк һҽм
коелучан материаллар белҽн тҥшҽҥ
рҿхсҽт ителми;
3) тҥшҽмҽ белҽн бусага арасындагы
тигезсезлеклҽрне пандуслар яки
тҥшҽмҽ ҿлешеннҽн авышлыклар ясау
юлы белҽн бетерҽлҽр. Берле баскыч-

РФ Хҿкҥмҽтенең 649 номерлы карары белҽн
расланган
Кагыйдҽлҽрнең
23-31 п.

-
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лар пандуслар белҽн алмаштырылырга, баскычлар пандуслар белҽн
кабатланып барырга тиеш;
4) инвалид кресло-коляскада ҥтҽргҽ
мҿмкин булган хҽрҽкҽт итҥ юлының
авышлык озынлыгы 5 проценттан, ҽ
аркылысы 2 проценттан артып китҽргҽ
тиеш тҥгел. Тротуардан транспорт
йҿри торган урынга чыгу ҿлешен
ясаганда, авышлык 1:12 армаска, ҽ
кҥпфатирлы йорт янҽшҽсендҽ һҽм тар
урыннарда буй авышлыгын 10 метрдан артмаган дҽвамлылыкта 1:10 кадҽр
арттыру рҿхсҽт ителҽ;
5) биеклеге 0,45 метрдан артып китҥче
яссы ҿслекнең тигезсез урыннарында
тотынгычлы коймалар урнаштырыла;
6) инвалид яши торган кҥпфатирлы
йортның ҿйалды баскычы каршысындагы юл ҿслегендҽ тҥбҽндҽгелҽр
урнаштырыла:
а) маршның аскы басмасыннан
рельефлы (тактиль) полосаның иң
якын кырыена кадҽр 0,8 метр
аралыгында 0,5-0,6 метр киңлегендҽ
рельефлы тротуар плитҽсеннҽн яки
аналогик юл тҥшҽмҽсеннҽн рельефлы
(тактиль) юл кҥрсҽткечлҽре полосасы;
б) пандус алдында 1,5 х 1,5 метр зурлыгында кресло-коляскага борылу
мҽйданчыгы;
в) тигезсез тҥшҽмҽлҽргҽ яки баскыч
басмаларына ныклап беркетелгҽн
металл пандуслар;
7) инвалид яши торган кҥпфатирлы
йорт бусагасы һҽм керҽ торган урын
тҥбҽндҽге талҽплҽргҽ җавап бирергҽ
тиеш:
а) бинага кергҽндҽ бҥлмҽ идҽненең ҿслеге нульле яки авыш кыеклы иң кҥбе
14 миллиметрлы булырга тиеш. Ишек
уемнары бусагасыз һҽм идҽн ҿслеге
белҽн чагыштырмача сикҽлтҽлҽрсез
булырга тиеш. Бусагалар яки сикҽлтҽлҽр урнаштыру зарурлыгы булганда,
аларның биеклеге 14 миллиметрдан
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артып китмҽскҽ тиеш;
б) дренаж һҽм су җыю рҽшҽткҽлҽре
ҿслек тҥшҽмҽсе белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ
тигез булырга тиеш. Алардагы
ярыкларда якты сызыкларның киңлеге
13 миллиметрдан, ҽ озынлыгы 15
миллиметрдан артмаска тиеш. Ҿйалды
баскычының яки керҽ торган урындагы тҥшҽмҽне җылыту рҿхсҽт ителҽ
(җирле климат шартларына туры
китереп);
в) ишеклҽрне урам ягына ачканда керҽ
торган урын кимендҽ 1,4 х 2 метрлы
яки 1,5 х 1,85 метрлы булырга тиеш;
г) пандуслы керҽ торган урын кимендҽ
2,2 х 2,2 метрлы, тҥшҽмҽлҽрнең аркылы авышлыгы 1-2 процент чиклҽрендҽ
булырга тиеш;
8) инвалид яши торган кҥпфатирлы
йортның ҿйалды баскычы тҥбҽндҽге
талҽплҽргҽ җавап бирергҽ тиеш:
а) баскычларның бер тҿшемендҽ кҥтҽртмҽлҽр (басмалар) саны кимендҽ 3
һҽм иң кҥбе 12 булырга тиеш;
б) басмаларның ҿслеге шумый торган
тҥшҽмҽле һҽм кытыршы булырга
тиеш;
в) стационар баскычның 2 ягыннан да
коймалар ҿзлексез, 0,7 метрдан 0,9
метрга кадҽр биеклегендҽге 2 дҽрҽҗҽле, очлары тҥгҽрҽклҽнеп торучы тоткычлар белҽн булырга тиеш, бу вакытта иң якын стена белҽн тоткыч арасындагы ераклык кимендҽ 50 миллиметр,
ҽ тоткычлар арасындагы ераклык кимендҽ 1 метр булырга тиеш;
г) ҿске һҽм тҥбҽнге басмалар тҿсе яки
фактурасы белҽн аерылып торырга
тиеш;
д) ачык баскыч каршысында 0,8-0,9
метр калгач 0,3-0,5 метр киңлегендҽге
кисҽтҥле тактиль полосалар ясала;
9) инвалид яши торган кҥпфатирлы
йортның ҿйалды баскычындагы пандус тҥбҽндҽге талҽплҽргҽ җавап бирергҽ тиеш:
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а) пандусның авыш ҿлеше (маршы)
тоташ ҿслекле һҽм иң кҥбе 9 метр
озынлыгында булырга тиеш;
б) тротуардан транспорт йҿри торган
ҿлешкҽ чыгу урынын ясаганда, аның
авышлыгы иң кҥбе 1:12 булырга тиеш,
бина янҽшҽсендҽ буй авышлыгын иң
кҥбе 10 метр озынлыгында 1:10 кадҽр
арттырырга рҿхсҽт ителҽ;
транспорт йҿри торган ҿлешкҽ чыгу
урыннарында сикҽлтҽлҽр 15 миллиметрдан биегрҽк булмаска тиеш.
Болдыр пандусының авышлыгы 1:20
артмаска тиеш;
исҽплҽнгҽн озынлыгы 36 һҽм аннан да
кҥбрҽк метрлы яки биеклеге 3 метрдан
артып китҽ торган пандусны кҥтҽрткеч
җайланмалар белҽн алмаштырырга
кирҽк;
в) аралыктагы яссы мҽйданчыклары
болдыр пандусы 0,8 метрдан биегрҽк
булганда, туры хҽрҽкҽт иткҽндҽ:
борылыш яки ҽйлҽнеш булмаганда,
кимендҽ 1 метр киңлегендҽ, 1,4 метрга
кадҽр тирҽнлектҽ булырга тиеш;
кресло-коляска ҿчен ҽйлҽнеш мҽйданчыгы ясаганда, пандусның ачык ягында ян-як стеналы һҽм кҥчеш һҽм аралык мҽйданнарында 0,1 метр биеклегендҽ тҽгҽрмҽч белҽн килҥ урынын
чикли торган җайланмалар булырга
тиеш;
г) пандусның 2 ягыннан да коймалар
ҿзлексез, 2 дҽрҽҗҽле, 0,7-0,9 метр биеклегендҽге тоткычлар белҽн, очлары
тҥгҽрҽклҽнгҽн булырга тиеш. Тоткычлар арасындагы ераклык 0,9 метрдан 1
метрга кадҽр тҽшкил итҽргҽ, тоткычның тҿгҽллҽнҥ урыннары тҥгҽрҽк
кисемле, тоткычның яссы ҿлешлҽре
марштан 0,3 метрга озынрак булырга
тиеш;
д) пандус ҿслеге шумый торган, анык
рҽвештҽ маркаланган тҿсле яки текстуралы, контраст рҽвештҽ янҽшҽ торучы ҿслектҽн аерылып тора торган
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булырга тиеш;
10) инвалид яши торган кҥпфатирлы
йортның ҿйалды баскычының ҽвеслеге
метеорологик явым-тҿшемнҽрдҽн
коймалап алынган һҽм ҿслек суларын
читкҽ җибҽрҽ торган җайланмалы,
шулай ук электрдан яктыртучы җайланмалы булырга тиеш;
11) инвалид яши торган кҥпфатирлы
йортка керҽ торган ишеклҽр һҽм тамбур тҥбҽндҽге талҽплҽргҽ җавап бирергҽ тиеш:
а) тышкы ишек уемының киңлеге
кимендҽ 1,2 метр булырга тиеш;
б) керҽ торган ишек ишек тукымасының кырыйлары яки йҿзлеге буенча
контраст буялган булырга тиеш;
в) тышкы ишеклҽрдҽ бусагалар булырга мҿмкин, бу вакытта бусагадагы
һҽр элементның биеклеге 14 миллиметрдан артып китҽргҽ тиеш тҥгел;
г) тышкы ишеккҽ мҽгълҥмат тактасы
эленҽ, анда подъездларның һҽм фатирларның номерлары кҥрсҽтелҽ, бу вакытта такта ҿслегеннҽн тҿсе белҽн
контраст рҽвештҽ аерылып торучы
символларның биеклеге кимендҽ 75
миллиметр тҽшкил итҽ, шулай ук 0,7
метрдан 0,9 метрга кадҽрге биеклектҽ
урнаштырылган, Брайль шрифтыннан
файдаланып ясалган мҽгълҥматлы
такта белҽн җиһазландырыла;
д) эчке ишек һҽм арка уемнарының
киңлеге кимендҽ 0,9 метр, ачык уемның сҿзҽк урын тирҽнлеге 1 метрдан
артык булганда уем киңлеге кимендҽ
1,2 метр тҽшкил итҽргҽ тиеш;
е) ишеклҽр кҿйлҽнҽ торган кҿчҽйткече
иң кҥбе 19,5 Нм булган яптырткычлар
һҽм ачу белҽн ябуны кимендҽ 5 секундка тоткарлап тора торган акырынайту динамикасы белҽн җиһазландырылырга тиеш. «Ачык» һҽм «ябык»
торышындагы фиксаторлар белҽн
элмҽклҽр файдалану рҿхсҽт ителҽ;
ж) тышкы ишек тукымасында идҽн ҿс-
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легеннҽн аскы кырые 0,5-1,2 метр
биеклегендҽ булган, ҥтҽкҥренмҽле,
бҽрҥгҽ чыдам карау панельлҽре була.
Пыяла тукымаларның аскы ҿлеше
идҽн ҿслегеннҽн кимендҽ 0,3 метр
биеклегендҽ бҽрҥгҽ каршы полоса
белҽн якланган булырга тиеш. Ишеклҽрнең ҥтҽкҥренмҽле тукымаларында
идҽн ҿслегеннҽн кимендҽ 1,2 метр һҽм
иң кҥбе 1,5 метр дҽрҽҗҽсендҽ ачык
тҿстҽге контраст маркировка
урнаштырыла;
з) эвакуация юлларында ишек келҽсе
сыйфатында басып ачыла торган тоткычлар урнаштырыла. Ишек ачуны кҿчҽйтҥ дҽрҽҗҽсе 50 Нм артмаска тиеш;
и) ишек уемнары һҽм керҽ торган
урыннар каршысында 0,6 метр ераклыкта хҽрҽкҽт итҥ юлы буйлап идҽн
ҿлешлҽре тактиль кисҽтҥ кҥрсҽткечлҽренҽ һҽм (яки) контраст рҽвештҽ
буялган ҿслеккҽ ия булырга тиеш.
Хҽрҽкҽт итҥ юлларында маяк утлары
кҥздҽ тотыла. Ишекнең хҽрҽкҽт итҥ
проекциясен исҽпкҽ алып, мҿмкин
булган куркыныч зоналар тҿсе ҽйлҽнҽтирҽ киңлеклҽр белҽн контраст тамгалы буяу белҽн билгелҽнҽ;
12) кҥпфатирлы йортларда тамбурның
(тамбур-шлюзның) тирҽнлеге турыдан-туры хҽрҽкҽт иткҽндҽ һҽм ишек
бер яклы ачылганда кимендҽ 2,3 метрлы һҽм киңлеге кимендҽ 1,5 метрлы
булырга тиеш;
13) фатир эчендҽге коридорлар кимендҽ 1,5 метр киңлегендҽ, кресло-колясканы 90 градуска бору ҿчен минималь
киңлек зурлыгы 1,2 х 1,2 метр, колясканы 180 градуска бору ҿчен 1,4 метр
диаметрында булырга тиеш. Аталган
коридорларның биеклеге кимендҽ 2,1
метрлы булырга тиеш. Тигезсез урыннар һҽм бусагалар тҥшҽмҽлҽрдҽн
авышлыклар ясау яки пандус урнаштыру, бусаганы иң кҥбе 25 миллиметрлы биеклеккҽ кадҽр ясау яки кисҥ юлы
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белҽн бетерелҽ.
Кҥпфатирлы йортта уртак мҿлкҽтне РФ ТК 36 ст. 4.1
инвалидларның ихтыяҗларын исҽпкҽ п.
алып яраклаштыру мҽсьҽлҽлҽрен хҽл
иткҽндҽ кҥпфатирлы йортта биналарның милекчелҽренең уртак җыелыш
карары булу (булмау) ҿлешендҽ талҽплҽрнең ҥтҽлеше
Кҥпфатирлы йортта инвалидларның
биналарга каршылыксыз ҥтеп керҽ
алуын тҽэмин итҥ ҿчен кҥпфатирлы
йортта уртак мҿлкҽтне РФ ТК 15
статьясының 3 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн
талҽплҽргҽ ярашлы рҽвештҽ яраклаштыру кҥпфатирлы йортта биналарның
милекчелҽренең уртак җыелыш карарыннан башка бары тик мондый ярак«;
лаштыру кҥрсҽтелгҽн милекчелҽр акчасын җҽлеп итмичҽ гамҽлгҽ ашырылган очракта гына рҿхсҽт ителҽ.

-

5 бҥлектҽ:
5.4 пунктта «еллык план» сҥзлҽрен «еллык планнар» сҥзлҽренҽ
алмаштырырга;
5.5 пунктның беренче абзацында «Тикшерҥ планнарының еллык проектлары»
сҥзлҽрен «Еллык тикшерҥ планнары проектлары» сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
5.5 пункттан соң тҥбҽндҽге эчтҽлекле 5.5.1 пункт ҿстҽргҽ:
«5.5.1. Юридик затларны, шҽхси эшкуарларны тикшерҥлҽрнең еллык план
проектын ҽзерлҽҥ, аны прокуратура органнарына тапшыру һҽм килештерҥ тҽртибе,
юридик затларны, шҽхси эшкуарларны тикшерҥлҽрнең еллык планының типик
формасы РФ Хҿкҥмҽтенең 489 номерлы карары белҽн расланган Кагыйдҽлҽрдҽ
билгелҽнгҽн.»;
5.7 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«5.7. Юридик затларны, шҽхси эшкуарларны тикшерҥлҽрнең еллык план
проектын караганнан соң һҽм прокуратура органнары тарафыннан тҽкъдимнҽр
кертелгҽч, Инспекциянең Хокук идарҽсе, прокуратура органнарыннан килгҽн
тҽкъдимнҽрне исҽпкҽ алып, тикшерҥлҽрнең еллык план проектына тҿзҽтмҽлҽр кертҽ
һҽм аны раслау ҿчен Инспекция башлыгына юллый.
Юридик затларны, шҽхси эшкуарларны тикшерҥлҽр планы Инспекция
башлыгы тарафыннан расланганнан соң, Инспекциянең Хокук идарҽсе аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ прокуратура органнарына җибҽрҽ.
Ҥтҽҥ вакыты: юридик затларны, шҽхси эшкуарларны тикшерҥлҽрнең
расланган планын прокуратура органнарына җибҽрҥ – планлы тикшерҥлҽр
уздырылган елдан соңгы елның 1 ноябренҽ кадҽр.»;
5.7 пункттан соң тҥбҽндҽге эчтҽлекле 5.7.1 пункт ҿстҽргҽ:
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«5.7.1. Дҽҥлҽт хакимияте органнарын тикшерҥлҽрнең еллык планнары, җирле
ҥзидарҽ ораганнарын тикшерҥлҽрнең еллык планнары, шул исҽптҽн уртак
тикшерҥлҽрнең проектларын ҽзерлҽҥ, аларны прокуратура органнарына тапшыру
һҽм килештерҥ тҽртибе, тикшерҥлҽрнең еллык планнарының типик формалары һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне килештерҥ тҽртибе РФ Хҿкҥмҽтенең 1106 номерлы
карары белҽн расланган Кагыйдҽлҽрдҽ, Россия Генпрокуратурасының 222 номерлы
боерыгы белҽн расланган Тҽртиптҽ билгелҽнгҽн.»;
5.9 пунктта «2.13 пунктта» сҥзлҽрен «2.13, 2.13.1, 2.13.2 пунктларда»
сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
5.10 пунктның беренче абзацын тҿшереп калдырырга;
5.13 пунктның беренче абзацында «Тикшерҥлҽрнең еллык планнарында»
сҥзлҽрен «Юридик затларны, шҽхси эшкуарларны тикшерҥлҽрнең еллык
планнарында» сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
5.14 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«5.14. «Тикшерҥлҽрнең еллык планын тҿзҥ һҽм раслау» административ
процедурасын ҥтҽҥ нҽтиҗҽсе булып юридик затларны, шҽхси эшкуарларны
тикшерҥлҽрнең расланган һҽм прокуратура органнарына җибҽрелгҽн планы, дҽҥлҽт
хакимияте органнарын тикшерҥлҽрнең һҽм җирле ҥзидарҽ органнарын
тикшерҥлҽрнең расланган һҽм прокуратура органнарына җибҽрелгҽн план
проектлары тора.»;
5.16 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«5.16. Тикшерҥлҽрнең расланган планнары, аларны «Интернет» челтҽрендҽ
Инспекциянең рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн, мҽнфҽгатьле затлар
игътибарына җиткерелҽ.»;
5.17 пунктның беренче абзацында «2.14 пунктта» сҥзлҽрен «2.14, 2.14.1, 2.14.2
пунктларда» сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
5.21 пунктның 8 пунктчасын тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«8) дҽҥлҽт функциясен гамҽлгҽ ашыру буенча административ регламентлар
исемлеге;»;
5.22 пунктны тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«5.22. Ҽгҽр планнан тыш урынга чыгып тикшерҥ уздыру ҿчен нигез булып
ҽлеге Регламентның 2.14 пунктының 2 һҽм 3 пунктчаларында, 2.14.2 пунктының 1
пунктчасында, 2.14.3 пунктының 1 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн нигез торса, планнан
тыш урынга чыгып тикшерҥ прокуратура органы белҽн килештергҽннҽн соң гамҽлгҽ
ашырыла. Җаваплы башкаручы:
1) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органына һҽм Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органы вазыйфаи затына, җирле ҥзидарҽ органына
һҽм җирле ҥзидарҽ органнары вазыйфаи затларына, юридик затка, шҽхси эшкуарга
планнан тыш урынга чыгып тикшерҥ уздыруны – юридик затның, шҽхси эшкуарның
эшчҽнлеге гамҽлгҽ ашырылган урын буенча прокуратура органы белҽн килештерҥ
турында гариза ҽзерли;
2) аны Инспекция башлыгыннан (башлык урынбасарыннан) имзалата;
3) имзалатканнан соң Инспекция башлыгының (башлык урынбасарының)
планнан тыш урынга чыгып тикшерҥ уздыру турында кҥрсҽтмҽсе кҥчермҽсен һҽм
аны уздыру ҿчен нигез булып хезмҽт иткҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документларны кушып куя;
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4) планнан тыш урынга чыгып тикшерҥ уздыруны килештерҥ турында
гаризаны тиешле прокуратура органына тапшыра яисҽ, кулга тапшыруны белдереп,
заказлы почта юлламасы итеп яки кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзаланган электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҥтҽҥ вакыты:
гариза рҽсмилҽштерҥ – планнан тыш урынга чыгып тикшерҥ уздыру турында
кҥрсҽтмҽ рҽсмилҽштерҥ белҽн бер ҥк вакытта;
гаризаны прокуратура органына җибҽрҥ – кҥрсҽтмҽгҽ һҽм гаризага имза
салынган кҿнне.
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарының һҽм Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнары вазыйфаи затларының, җирле ҥзидарҽ
органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнары вазыйфаи затларының, юридик
затларның һҽм шҽхси эшкуарларның эшчҽнлеген планнан тыш тикшерҥне
прокуратура органнарында килештерҥ тҽртибе, шулай ук килештерҥ турында яисҽ
планнан тыш тикшерҥ уздыруны килештерҥдҽн баш тарту турында карарларның
формалары, тиешенчҽ, РФ Хҿкҥмҽтенең 1106 номерлы карарында, Россия
Генпрокуратурасының 222 номерлы боерыгында, Россия Генпрокуратурасының 93
номерлы боерыгында расланган.
Инспекциянең юридик затка, шҽхси эшкуарга карата планнан тыш урынга
чыгып тикшерҥ уздыруны прокуратура органы белҽн килештерҥе турында гариза
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 141 номерлы боерыгы белҽн расланган
типик формага ярашлы рҽвештҽ рҽсмилҽштерелҽ.
Тҿбҽк операторларына карата планнан тыш тикшерҥлҽр прокуратура
органнары белҽн килештермичҽ генҽ уздырыла.»;
5.25 пунктта «2.14 пунктның 2, 3, 5 пунктчаларында« сҥзлҽрен «2.14 пунктның
2, 5, 6 пунктчаларында, 2.14.1 пунктта» сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
5.26 пунктта «2.14 пунктның 2, 3, 5 пунктчаларында« сҥзлҽрен «2.14 пунктның
2, 5, 6 пунктчаларында, 2.14.1 пунктта» сҥзлҽренҽ алмаштырырга;
5.66 пунктның беренче абзацында «алтмыш» сҥзен «биш» сҥзе белҽн
алмаштырырга;
7.5 пунктта тҥбҽндҽге эчтҽлекле 7 һҽм 8 пунктчалар ҿстҽргҽ:
«7) ҽгҽр язмача мҿрҽҗҽгатьнең (шикаятьнең) тексты җҿмлҽнең, гаризаның
яисҽ шикаятьнең асылын ачыкларга мҿмкинлек бирмҽсҽ; мондый мҿрҽҗҽгать
(шикаять) карау ҿчен дҽҥлҽт органына, җирле ҥзидарҽ органына яисҽ вазыйфаи
затка алар компетенциясенҽ туры китереп җибҽрелергҽ тиеш тҥгел, бу хакта
мҿрҽҗҽгатьне (шикаятьне) теркҽҥгҽ алган кҿннҽн соң җиде кҿн эчендҽ мҿрҽҗҽгатьне
(шикаятьне) җибҽргҽн затка хҽбҽр ителҽ;
8) язмача мҿрҽҗҽгатьтҽ 59-ФЗ номерлы федераль законның 10 статьясының 4
ҿлеше нигезендҽ җавабы Инспекциянең рҽсми сайтында урнаштырылган сорау бҽян
ителгҽн булса; мҿрҽҗҽгатьне җибҽрҥче мҽнфҽгатьле затка мҿрҽҗҽгатьне теркҽҥгҽ
алган кҿннҽн соң җиде кҿн эчендҽ мҿрҽҗҽгатьтҽ куелган сорауга җавап
урнаштырылган Инспекциянең рҽсми сайтының электрон адресы хҽбҽр ителҽ, бу
вакытта суд карарына шикаять белдерелҽ торган мҿрҽҗҽгать кайтарып бирелми.»;
7.5 пунктта икенче абзацны «7.5. Мҽнфҽгатьле затлар мҿрҽҗҽгатьне
(шикаятьне) нигезлҽҥ һҽм карап тикшерҥ ҿчен кирҽкле булган мҽгълҥматларны һҽм
документларны алырга хокуклы.
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Мондый тҿр мҽгълҥматларны һҽм документларны алу ҿчен юридик затлар,
шҽхси эшкуарлар Инспекция адресына язмача рҽвештҽ тиешле гарызнамҽне язмача
яисҽ электрон рҽвештҽ җибҽрергҽ тиеш. Инспекциянең вазыйфаи затлары соралучы
белешмҽлҽрне һҽм документларны гарызнамҽ теркҽлгҽн кҿннҽн соң 30 календарь
кҿненнҽн артмаган чорда бирергҽ бурычлы.» тҥбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«7.5.1. Мҽнфҽгатьле затлар мҿрҽҗҽгатьне (шикаятьне) нигезлҽҥ һҽм карап
тикшерҥ ҿчен кирҽкле булган мҽгълҥматларны һҽм документларны алырга хокуклы.
Мондый тҿр мҽгълҥматларны һҽм документларны алу ҿчен юридик затлар,
шҽхси эшкуарлар Инспекция адресына язмача рҽвештҽ тиешле гарызнамҽне язмача
яисҽ электрон рҽвештҽ җибҽрергҽ тиеш. Инспекциянең вазыйфаи затлары сорала
торган белешмҽлҽрне һҽм документларны гарызнамҽ теркҽлгҽн кҿннҽн соң 30
календарь кҿненнҽн артмаган чорда бирергҽ бурычлы.».
2. Юридик бҥлек башлыгына (Н.Н. Воронская) ҽлеге боерыкны дҽҥлҽт
теркҽвенҽ алу ҿчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибҽрергҽ.
3. Ҽлеге боерык ҥтҽлешен тикшерҥдҽ тотуны башлык урынбасары – хокук
идарҽсе башлыгы В.С. Саттаровка йҿклҽргҽ.
Башлык

С.А. Крайнов

