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«Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2013 ел, 31 декабрь,         

1146 нчы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы территориясендә 

урнашкан күпфатирлы йортлардагы уртак 

мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча 

региональ программаны 2014 елда 

тормышка ашыру буенча кыска вакытлы 

планны раслау турында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 

2014 ел, 6 март, 142 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 ел, 31 

декабрь, 1146 нчы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы территориясендә 

урнашкан күпфатирлы йортлардагы уртак 

мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча 

региональ программаны 2014 елда 

тормышка ашыру буенча кыска вакытлы 

планга үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 31 декабрь,         

1146 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә 

урнашкан күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь ремонтлау буенча 

региональ программаны 2014 елда тормышка ашыру буенча кыска вакытлы планны 

раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 6 

март, 142 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2013 ел, 31 декабрь, 1146 нчы карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 ел, 10 июль, 483 нче, 2014 ел, 10 декабрь, 975 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан 

Республикасы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне 
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капиталь ремонтлау буенча региональ программаны 2014 елда тормышка ашыру 

буенча кыска вакытлы планга (алга таба – Кыска вакытлы план) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

IV бүлектәге таблицаның «Ресурсларны куллануны көйләү узелларын кую 

(торак милекчеләре ширкәтләре, торак кооперативлары, торак-төзелеш 

кооперативлары (алга таба тиешенчә – ТМШ, ТК, ТТК) яки башка 

махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары әгъзалары яисә күпфатирлы 

йорттагы урыннар милекчеләре акчасы исәбеннән генә, шул ук вакытта ресурсларны 

куллануны көйләү узелларын куюны финанслау 2014 елдан 2019 елга кадәрге чорда 

еллык кыска вакытлы планнар һәм төзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә 

ашырыла)» юлында «707» саннарын «706» саннарына алмаштырырга; 

V бүлекнең икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Фонд Татарстан Республикасы өчен Фонд акчасы исәбеннән финанс ярдәме 

күрсәтүгә күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау өчен 2014 елга 193 970 264,33 

сум күләмендә бирелә торган лимит билгеләде.»; 

VI бүлектә: 

икенче – алтынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме                        

4 694 734 889,96 сум тәшкил итә, шул исәптән түбәндәгеләр акчасы: 

Фонд – 193 970 264,33 сум; 

Татарстан Республикасы бюджеты – 1 373 048 715,05 сум; 

җирле бюджетлар – 1 071 851 636,12 сум; 

торак милекчеләре ширкәтләре, торак кооперативлары, торак-төзелеш 

кооперативлары яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары 

әгъзалары яисә күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре –            

2 055 864 274,46 сум.»; 

«2014 елда күпфатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрүгә финанс чаралары 

күләме» таблицасында: 

«Түбәләрне ремонтлау» юлында «899,0» саннарын «898,8» саннарына 

алмаштырырга; 

«Йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау, шул исәптән:» юлында 

«1 635,6» саннарын «1 635,3» саннарына алмаштырырга; 

«җылылык белән тәэмин итү» юлында «816,6» саннарын «816,5» саннарына 

алмаштырырга; 

«субүлгеч» юлында «212,1» саннарын «211,9» саннарына алмаштырырга; 

«Фасадны җылыту һәм ремонтлау» юлында «987,4» саннарын «987,3» 

саннарына алмаштырырга; 

«Ресурсларны куллануны көйләү узелларын кую (ТМШ, ТК, ТТК яки башка 

махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары әгъзалары яисә күпфатирлы 

йорттагы урыннар милекчеләре акчасы исәбеннән генә, шул ук вакытта ресурсларны 

куллануны көйләү узелларын куюны финанслау 2014 елдан 2019 елга кадәрге чорда 

еллык кыска вакытлы планнар һәм төзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә 

ашырыла)» юлында «409,5» саннарын «408,9» саннарына алмаштырырга; 

«Барлыгы» юлында «4 695,3» саннарын «4 694,7» саннарына алмаштырырга; 
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Кыска вакытлы планга теркәлгән 1 нче кушымтаның 4 нче пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«4. Капиталь ремонт үткәрүне финанслау күләме – 

барлыгы, шул исәптән: 

млн.сум 4 694,7 

Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга 

булышлык күрсәтү фонды акчасы исәбеннән 

млн.сум 193,9 

Региональ программаны өлешле финанслауга күздә 

тотылган Татарстан Республикасы бюджеты һәм җирле 

бюджетлар акчасы 

млн.сум 2 444,9 

торак милекчеләре ширкәтләре, торак, торак-төзелеш 

кооперативлары яки башка махсуслаштырылган 

кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йорттагы 

урыннар милекчеләре акчасы исәбеннән 

млн.сум 2 055,9»; 

 
Кыска вакытлы планга теркәлгән 2 нче кушымтада: 
«Капиталь ремонт кыйммәте» графасының «IV квартал» һәм «барлыгы» 

ярдәмче графаларындагы «Субъект буенча барлыгы» юлында «4 695 304 237,22» 
саннарын «4 694 734 889,96» саннарына алмаштырырга; 

«Капиталь ремонт кыйммәте» графасының «IV квартал» һәм «барлыгы» 
ярдәмче графаларындагы 15 нче пунктта «1 388 251 711,59» саннарын 
«1 388 032 134,79» саннарына алмаштырырга; 

«Капиталь ремонт кыйммәте» графасының «IV квартал» һәм «барлыгы» 
ярдәмче графаларындагы 23 нче пунктта «109 117 328,00» саннарын 
«108 767 557,54» саннарына алмаштырырга; 

Кыска вакытлы планга теркәлгән 3 нче кушымтада: 
«Субъект буенча барлыгы» юлында: 
3 графада «4 695 304 237,22» саннарын «4 694 734 889,96» саннарына 

алмаштырырга; 
4 графада «1 675 224 731,85» саннарын «1 674 978 870,54» саннарына 

алмаштырырга; 
6 графада «924 070 959,02» саннарын «923 886 936,37» саннарына 

алмаштырырга; 
12 графада «1 012 663 747,40» саннарын «1 012 524 284,10» саннарына 

алмаштырырга; 
«Казан шәһәре буенча барлыгы, Яңа Савин районы» юлында: 
3 графада «302 608 258,80» саннарын «302 424 236,15» саннарына 

алмаштырырга; 
6 графада «35 255 805,50» саннарын «35 071 782,85» саннарына 

алмаштырырга; 
237 нче пунктта: 
3 графада «11 749 887,81» саннарын «11 659 199,43» саннарына 

алмаштырырга; 
6 графада «2 225 897,41» саннарын «2 135 209,03» саннарына алмаштырырга; 
238 нче пунктта: 
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3 графада «13 052 652,04» саннарын «12 959 317,77» саннарына 
алмаштырырга; 

6 графада «3 153 094,85» саннарын «3 059 760,58» саннарына алмаштырырга; 
«Казан шәһәре буенча барлыгы, Совет районы» юлында: 
3 графада «298 780 597,39» саннарын «298 745 043,24» саннарына 

алмаштырырга; 
4 графада «85 683 530,43» саннарын «85 647 976,28» саннарына 

алмаштырырга; 
312 нче пунктта: 
3 графада «8 932 910,25» саннарын «8 897 356,10» саннарына алмаштырырга; 
4 графада «2 563 950,19» саннарын «2 528 396,04» саннарына алмаштырырга; 
«Лениногорск муниципаль районы буенча» юлында: 
3 графада «109 117 328,00» саннарын «108 767 557,54» саннарына 

алмаштырырга; 
4 графада «56 919 047,57» саннарын «56 708 740,41» саннарына 

алмаштырырга; 
12 графада «29 816 970,47» саннарын «29 677 507,17» саннарына 

алмаштырырга; 
594 нче пунктта: 
3 графада «9 191 467,00» саннарын «9 129 556,62» саннарына алмаштырырга; 
4 графада «4 476 940,47» саннарын «4 415 030,09» саннарына алмаштырырга; 
599 нчы пунктта: 
3 графада «10 965 138,00» саннарын «10 821 207,96» саннарына 

алмаштырырга; 
4 графада «4 435 084,64» саннарын «4 360 886,25» саннарына алмаштырырга; 
12 графада «4 342 051,54» саннарын «4 272 319,89» саннарына алмаштырырга; 
600 нче пунктта: 
3 графада «9 279 295,00» саннарын «9 135 364,96» саннарына алмаштырырга; 
4 графада «4 434 797,37» саннарын «4 360 598,98» саннарына алмаштырырга; 
12 графада «4 358 969,13» саннарын «4 289 237,48» саннарына алмаштырырга; 
Кыска вакытлы планга теркәлгән 4 нче кушымтада: 
135 нче пунктны төшереп калдырырга; 
155 нче пункттан соң «Район буенча барлыгы» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 
 

«Район 

буенча 

барлыгы 

106 58 212 080,00 4 646 646,99 12 666 651,69 12 647 525,79 12 618 491,41 12 582 229,06 3 050 535,06»; 

 

«Барлыгы» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«Барлыгы 706 408 949 528,00 24 596 568,43 83 849 848,92 87 176 547,87 86 879 706,37 86 560 465,05 39 886 391,36»; 

 

Кыска вакытлы планга теркәлгән 5 кушымтада: 
237 нче пунктта: 
13 графада «11 749 887,81» саннарын «11 659 199,43» саннарына 

алмаштырырга; 
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17 графада «4 979 400,63» саннарын «4 888 712,25» саннарына алмаштырырга; 
238 нче пунктта: 
13 графада «13 052 652,04» саннарын «12 959 317,77» саннарына 

алмаштырырга; 
17 графада «5 531 489,73» саннарын «5 438 155,46» саннарына алмаштырырга; 
268 нче пункттан соң «Район буенча барлыгы» юлында: 
13 графада «302 608 258,80» саннарын «302 424 236,15» саннарына 

алмаштырырга; 
17 графада «124 818 050,00» саннарын «124 634 027,35» саннарына 

алмаштырырга; 
312 нче пунктта: 
13 графада «8 932 910,25» саннарын «8 897 356,10» саннарына алмаштырырга; 
14 графада «1 302 821,68» саннарын «1 297 637,88» саннарына алмаштырырга; 
15 графада «1 688 440,21» саннарын «1 681 716,92» саннарына алмаштырырга; 
16 графада «1 661 672,67» саннарын «1 655 059,60» саннарына алмаштырырга; 
17 графада «4 279 975,69» саннарын «4 262 941,70» саннарына алмаштырырга; 
18 графада «3 266,03» саннарын «3 485,88» саннарына алмаштырырга; 
349 нчы пункттан соң «Район буенча барлыгы» юлында: 
13 графада «298 780 597,39» саннарын «298 745 043,24» саннарына 

алмаштырырга; 
14 графада «20 155 595,33» саннарын «20 150 411,53» саннарына 

алмаштырырга; 
15 графада «83 293 162,09» саннарын «83 286 438,80» саннарына 

алмаштырырга; 
16 графада «57 466 707,89» саннарын «57 460 094,82» саннарына 

алмаштырырга; 
17 графада «137 865 132,08» саннарын «137 848 098,09» саннарына 

алмаштырырга; 
«Казан шәһәре буенча барлыгы» юлында: 
13 графада «1 388 251 711,59» саннарын «1 388 032 134,79» саннарына 

алмаштырырга; 
14 графада «51 980 125,53» саннарын «51 974 941,73» саннарына 

алмаштырырга; 
15 графада «471 660 427,47» саннарын «471 653 704,18» саннарына 

алмаштырырга; 
16 графада «290 887 000,00» саннарын «290 880 386,93» саннарына 

алмаштырырга; 
17 графада «573 724 158,59» саннарын «573 523 101,95» саннарына 

алмаштырырга; 
594 нче пунктта: 
13 графада «9 191 467,00» саннарын «9 129 556,62» саннарына алмаштырырга; 
14 графада «1 659 260,76» саннарын «1 648 092,53» саннарына алмаштырырга; 
15 графада «1 986 689,52» саннарын «1 973 318,62» саннарына алмаштырырга; 
16 графада «2 279 981,02» саннарын «2 264 630,13» саннарына алмаштырырга; 
17 графада «3 265 535,70» саннарын «3 243 515,34» саннарына алмаштырырга; 
18 графада «2 857,42» саннарын «3 620,11» саннарына алмаштырырга; 
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599 нчы пунктта: 
13 графада «10 965 138,00» саннарын «10 821 207,96» саннарына 

алмаштырырга; 
14 графада «1 979 447,16» саннарын «1 953 474,40» саннарына алмаштырырга; 
15 графада «2 370 059,61» саннарын «2 338 964,23» саннарына алмаштырырга; 
16 графада «2 719 947,38» саннарын «2 684 247,42» саннарына алмаштырырга; 
17 графада «3 895 683,85» саннарын «3 844 521,91» саннарына алмаштырырга; 
18 графада «3 469,21» саннарын «4 223,24» саннарына алмаштырырга; 
600 нче пунктта: 
13 графада «9 279 295,00» саннарын «9 135 364,96» саннарына алмаштырырга; 
14 графада «1 675 115,64» саннарын «1 649 142,88» саннарына алмаштырырга; 
15 графада «2 005 673,09» саннарын «1 974 577,71» саннарына алмаштырырга; 
16 графада «2 301 767,12» саннарын «2 266 067,16» саннарына алмаштырырга; 
17 графада «3 296 739,15» саннарын «3 245 577,21» саннарына алмаштырырга; 
18 графада «2 977,47» саннарын «3 620,12» саннарына алмаштырырга; 
605 нче пункттан соң «Район буенча барлыгы» юлында: 
13 графада «109 117 328,00» саннарын «108 767 557,54» саннарына 

алмаштырырга; 
14 графада «12 066 696,85» саннарын «12 003 583,10» саннарына 

алмаштырырга; 
15 графада «31 216 530,15» саннарын «31 140 968,49» саннарына 

алмаштырырга; 
16 графада «27 067 000,00» саннарын «26 980 249,19» саннарына 

алмаштырырга; 
17 графада «38 767 101,00» саннарын «38 642 756,76» саннарына 

алмаштырырга; 
«Субъект буенча барлыгы» юлында: 
13 графада «4 695 304 237,22» саннарын «4 694 734 889,96» саннарына 

алмаштырырга; 
14 графада «194 038 561,88» саннарын «193 970 264,33» саннарына 

алмаштырырга; 
15 графада «1 373 131 000,00» саннарын «1 373 048 715,05» саннарына 

алмаштырырга; 
16 графада «1 071 945 000,00» саннарын «1 071 851 636,12» саннарына 

алмаштырырга; 
17 графада «2 056 189 675,34» саннарын «2 055 864 274,46» саннарына 

алмаштырырга. 
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